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"எைத	எ தினா ம்	அைத	நா 	ேபர்
பாராட்டவாவ 	ேவண் ம்;	அல்ல
திட்டவாவ 	ேவண் ம்.	இரண் ம்
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இல்ைலெயன்றால்	எ வைதவிட
எ தாமல்	இ ப்ப 	நல்ல .”	

	

அமரர்	கல்கி	அவர்கள்	இந் லாசிரிய க்
வழங்கிய	அறி ைரயாம்	இ .	இைத	ஏன்	

இங்ேக	 றிப்பி கிேறாம்?	

	

	

	

“அேகா,	வா ம்	பிள்ளாய்!”	
	

வழக்கத்திற் 	விேராதமாக	ஒ 	நாள்	என்ைனக்	கண்ட ம்,	"அேகா,	வா ம்
பிள்ளாய்"	என்றார்	‘தினமணி	கதி’ரின்	ெபா ப்பாசிரியரான	தி .	சாவி	அவர்கள்.

"அ ேயன்	விக்கிரமாதித்தனா,	என்ன?	என்ைன	'அேகா,	வா ம்	பிள்ளாய்!'
என்கிறீர்கேள?"	என்ேறன்	நான்.

"அ 	ெதரியாதா	எனக் ?	‘ெபரிய	எ த் 	விக்கிரமாதித்தன்	கைதகைளப்
பின்பற்றி	'மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தன்	கைதகள்’	என் 	எ தினால்
எப்ப யி க் ம்?"
"ேபஷாயி க் ம்"

"சரி,	எ ம்!"
"என்ைனயா	எ தச்	ெசால்கிறீர்கள்?"
"ஆமாம்."

"எந்த	எ த்தாள ம்	தமக் 	உதித்த	ேயாசைனைய	இன்ெனா வ க் 	இவ்வள
தாராளமாக	வழங்கி	நான்	பார்த்ததில்ைலேய?"
"அதனால்	என்ன,	என்னிடம்	ேயாசைனக் ப்	பஞ்சமில்ைல;	எ ம்!"	என்றார்
அவர்.
"நன்றி!"	என் 	நான்	அவ ைடய	ேயாசைனக் 	நன்றி	ெதரிவித் விட் 	எ த
ஆரம்பித்ேதன்.	கிட்டத்தட்ட	ஒராண் 	காலம்	அ 	‘கதி’ரில்	ெதாடர்ந்த .	பலர்
அைத	வி ந் 	வி ந் 	ப க்க ம்	ெசய்தார்கள்;	சிலர்	அதற்காக	என்	ேமல்



வி ந் 	வி ந் 	க க்க ம்	ெசய்தார்கள்.	ஏன்?

இதற் 	நான்	பதில்	ெசால்வைதவிட,	அமரர்	கல்கி	அவர்கள்	இன்றல்ல–	இ பத்
ன் 	ஆண் க க் 	 ன்னாேலேய	ெசால்லி	விட் ச்	ெசன்றைத	இங்ேக

நிைன ட் னாேல	ேபா ம்	என் 	நிைனக்கிேறன்.	என் ைடய	 தல்	சி கைதத்
ெதா தியான	‘ ல்ைலக்ெகா யாள்'	என்ற	 க் 	 ன் ைர	எ ம்ேபா
ஆசிரியர்	கல்கி	அவர்கள்	பின்வ மா 	 றிப்பிட் ந்தார்கள்:

"விந்தன்	கைதகைளப்	ப ப்பெதன்றால்	எனக் 	மனத்திேல	பயம்	உண்டா ம்.....
அவ ைடய	கதா	பாத்திரங்கள்	அ பவிக் ம்	கஷ்ட	நஷ்டங்க க்ெகல்லாம்
நாம்தான்	காரணேமா	என் 	எண்ணி	எண்ணித்	 க்கமில்லாமல்	தவிக்க
ேந ம்....!"
தம்மால்	 ந்தவைர	பிற க் 	நன்ைம	ெசய்வைதேய	தம் ைடய	வாழ்வின்
லட்சியமாகக்	ெகாண் ந்த	அந்த	அ ம்	ெப ம்	உத்தமைரேய	என்	கைதகள்
அந்தப்	பா ப த்தின	என்றால்,	மற்றவர்கைளப்	பற்றிச்	ெசால்லவா	ேவண் ம்?
அத்தைகய	அ பவத்திற் த்	ெதரிந்ேதா	ெதரியாமேலா	உள்ளான	சிலர்	'மிஸ்டர்
விக்கிரமாதித்தன்	கைதக'ளில்	வ ம்	கதாபாத்திரங்கைளத்	தாங்கள்தான்	என்
நிைனத் க்	ெகாண் ,	இரெவல்லாம்	நிஜமாகேவ	 க்கமில்லாமல்
தவித்தி க்கிறார்கள்;	ெபா 	வி ந்த ம்	நிஜமாகேவ	அவர்கள்	என்ேமல்
வி ந் 	க க்க ம்	வந்தி க்கிறார்கள்.

ஒ விதத்தில்	பார்க்கப்	ேபானால்	ேவ 	யா க் 	நன்றி	ெச த்தாவிட்டா ம்
இவர்க க் 	நான்	அவசியம்	நன்றி	ெச த்திேய	ஆக	ேவண் ம்.	ஏெனனில்,
"வாழ்க்ைகைய ம்,	அைதப்	பல	வழிகளில்	வாழ்ந் 	காட் ம்	பல்ேவ
மனிதர்கைள ம்	அப்ப ேய	படம்	பி த் க்	காட் வ தான்	உண்ைமயான
இலக்கியம்’	என் 	இக்காலத் 	இலக்கிய	ேமைதக ம்,	இலக்கிய
விமரிசகர்க ம்	 கிறார்கள்.	இவர்க ைடய	 ற்ைற	ேமேல	கண்டவர்கள்
என்ைனக்	க க்க	வந்ததன்	 லம்	ெமய்யாக்கியி ப்பேதா ,	"மிஸ்டர்
விக்கிரமாதித்தன்	கைதகள்	உண்ைமயான	இலக்கிய	வைகையச்	ேசர்ந்த தான்"
என் ம்	சந்ேதகத் க் 	இடமின்றி	நி பித்தி க்கிறார்களல்லவா?
மி ந்த	மகிழ்ச்சி;	நன்றி.
-	விந்தன்	
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மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தன்	கைதகள்.pdf	

	

	

ப ப்பதற் 	 ன்:	
ெகாஞ்சம்	‘தம்’	பி க்க	ேவண் யி க்கலாம்;

தயார்	ெசய் 	ெகாள்ள ம்.	
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அன் 	'பதினா ம்	ெபற் ப்	ெப வாழ் 	வாழ	ேவண் ம்'	என் 	மணமக்கைள
ஆசீர்வதித் க்	ெகாண் ந்த	இந்த	பரத	கண்டத்திேல,	'எண்ணி	இரண்ேட
இரண் 	ெபற் க்	ெகாள் ங்கள்;	அதற் 	ேமல்	ேபானால்	இன் ம்	ஒன்ேற	ஒன் -
ஆக	 ன் .	அந்த	 ன்ைறத்	தாண்டாதீர்கள்!”	என் 	அ தியிட்
ஆசீர்வதிக் ம்	‘இந்தியா,	இந்தியா'	என் 	ஒ 	ேதசம்	உண் .	அந்தத்	ேதசத்திேல
'தமிழ்	நா ’	என் 	 றா	நின்ற	“மதராஸ்,	மதராஸ்'	என் 	ஒ 	மாகாணம்	உண் .
' ச்சமில்லாமல்	இங்ேக	யா ம்	 ச் க் ட	விடக்	 டா ’	என் 	 ம்
வமாநதி,	ெகா 	மகா	ஜீவராசிகளிடம்	ெகாண்ட	க ைணயால்	ஓடா	நின்ற	இந்த

மதராஸ்	பட்டணத்திேல,	‘உச்சினி	மாகாளிப்	பட்டணம்’	என் 	ஒ 	பட்டணம்
இல்லாவிட்டா ம்	'சர்தார்	உஜ்ஜல்	சிங்,	உஜ்ஜல்	சிங்’	என் 	ஒ 	கவர்னர்	உண் .
அந்த	கவர்னராகப்பட்டவர்	அ க்க 	பவனி	வ ம்	'மைலயில்லா	மைலச்சாைல'யான
ெமளண்ட்	ேரா ேல	'ஒன்	 	த்ரீ,	ஒன்	 	த்ரீ'	என் 	ெசால்லப்பட்ட	ஒர்	ஏலக்
கம்ெபனி	உண் .

அந்தக்	கம்ெபனியிேல	ஒ 	ஞாயிற் க்கிழைமயன் 	காைல	அதன்	ஏலதாரர்
‘ஸ்பிரிங்’	ைவத் த்	ைதத்த	 ஷன்	நாற்காலி	ஒன்றின்	ேமல்	ஏறி	நின் 	' தி,	 தி'
என் 	 தித் ,	" வியான	நாற்காலி,	உங்கைளக்	 திக்க	ைவக் ம்	நாற்காலி!"’
என் 	அந்த	நாற்காலியின்	அ ைம	ெப ைமகைளெயல்லாம்	அ க்க க்காகச்
ெசால்லி,	"ேக ங்கள்-பத் 	 பா,	இ ப 	 பா,	 ப்ப 	 பா"	என் 	ஏலம்
விட் க்	ெகாண்ேட	ேபாய்த்	தி ெரன் 	கீேழ	 தித் 	நிற்க,	அப்ேபா 	இந்த
நாட் ன்	'பற்றாக் ைற	மன்னர்'களில்	ஒ வ ம்,	ப 	அச மான	சந்திரவர்ணராகப்
பட்டவர்	அைதக்	கண் 	அதிசயித் ,	‘இ 	என்ன	ஆச்சச்சரியம்!	அந்த
நாற்காலியின்ேமல்	ஏறி	நிற் ம்	ேபா 	நீர்	உயரமாயி ந்தீர்;	அைத	விட் க்	கீேழ
தித்த ம்	 ள்ளமாய்ப்	ேபாய்விட் ேர,	ேபாய்விட் ேர,	ேபாய்	விட் ேர!"	என்

ஏலதாரைர	வாெயல்லாம்	பல்லாய்	வினவ,	'சரியான	இளிச்சவாயன்
கிைடத்தி க்கிறான்	இன்ைறக் ;	இந்த	நாற்காலிைய	இவன்	தைலயில்தான்	கட்ட
ேவண் ம்'	என் 	அவராகப்பட்டவர்	தீர்மானித் ,	"உம் ைடய	ெபயர்	என்னய்யா?"
என் 	அக்கணேம	ேகட் த்	ெதரிந் 	ெகாண் ,	"ேக மய்யா,	சந்திரவர்ணேர!
இந்த	ஒர்	அற் தம்	மட் ம்	அல்ல;	இன்னம்	பல	அற் தங்கள்	ப 	அழகான	இந்த
நாற்காலியிேல	உண் .



க்கமாகச்	ெசால்லப்	ேபானால்	ேதேவந்திரனிடமி ந் 	பரிசாகப்	ெபற்ற
விக்கிரமாதித்தனின்	சிம்மாசனம்	 ட	இதனிடம்	ஒன் ம்	ெசய்ய	 யா .	அதில்
ப்பத்திரண் 	ப ைமகள்	மட் ேம	இ ந்தன.	இதிேலா	 ப்பத்திரண்டாயிரம்

'இர க்	கன்னிகள்'	ஒளிந் 	ெகாண் க்கிறார்கள்.	நீர்	இந்த	அரியாசனத்தில்
அமர்ந்தால்	ேபா ம்;	அவர்கள்	அத்தைன	ேப ம்	ெவளிப்பட் ,	'ந க்,	ந க்’
ெகன் 	உம்ைம	ஆைச டன்	கிள்ளி,	உம் டன்	விரக	தாபத் டன்	விைளயா
மகிழ்வார்கள்.	அந்த	விைளயாட் ேல	நீர்	தி ெரனத்	 ள்ளலாம்;	தி ர்	தி ெரன
ெநளியலாம்;	தி ர்	தி ர்	தி ெரன	ெநட் யிர்க்கலாம்.
இப்ப யாகத்தாேன	ஒ 	கணம் ட	உம்ைம	உட்கார	விடாமல்,	உறங்க	விடாமல்
எப்ேபா ம்	 ப்பாக	ைவத் க்ெகாண் ப்பதில்	அந்த	'இர க்
கன்னி'க க் 	ஈ 	இந்த	ஈேர 	பதினா 	உலகங்களி ம்	கிைடயா "	என்
எற்ெகனேவ	எண்ணிப்	பார்த் 	ைவத்தி ந்தவர்	ேபால்	ெசால்லி,	"அப்ேபர்ப்பட்ட
நா 	கால்	உள்ள	நாற்காலிையக்	ேகவலம்	இரண்ேட	கால்கள்	உள்ள	நீர்	 ப்ப
பாய்க் த்தானா	ேகட்ப 	ேக ம்,	தாராளமாகக்	ேக ம்-நாற்ப 	 பா,	ஐம்ப
பா,	அ ப 	 பா-அதிர்ஷ்டக்காரர்	ஐயா,	நீர்	சீக்கிரமாகேவ	நீர்	ஏதாவெதா

சினிமா	நட்சத்திரத்தின்	கணவராகக்	கடவீர்!"	என் 	ஆசீர்வதித் ச்
சந்திரவர்ணர்	தைலயிேல	கட்ட,	அ வைர	அங்ேக	நின் 	அவைரக்	கவனித் க்
ெகாண் ந்த	படாதிபதி	ஒ வர்,	"நாம்	எ க்கப்	ேபா ம்	‘கவி	ரத்ன	காளிதாஸ்
படத்தில்	கதாநாயகனாக	ந க்க	இப்ப 	ஒ 	 த்திசாலியல்லவா	ேவண் ம்,	 னி
மரத்தில்	உட்கார்ந் 	அ மரத்ைத	ெவட்ட?"	என் 	ெமல்ல	அவைர	ெந ங்கி,	தம்
எண்ணத்ைதப்	பக் வமாக	ெவளியிட் ,	அதற் 	ேமல்	ெசய்ய	ேவண் ய
ஆயத்தங்கைளெயல்லாம்	ெசய் ,	அவைரக்	காளிதாசனாக	ந க்கவிட,	அவ டன்
காளியாக	ந த்த	சா த்திரிகா	லட்சணியாக்கப்பட்டவள்	அவைரக்	‘காதல்
பட்சணம்'	ெசய்யக்	க தி,	அந்தப்	பட்சனத் க் 	அவர்	 ற்றி ம்
த தி ைடயவர்தானா	எனச்	ேசாதிக்க	எண்ணி,	ஒ 	நாள்	இ வ ம்	தனிைமயில்
கள்ளத்தனமாகக்	கள்ள	ம 	அ ந்திக்	ெகாண் ந்த	காைலயில்,	"ஓய்,
சந்திரவர்ணேர	உமக் 	இப்ேபா 	என்ன	வய ?"	என் 	தன்	ேகள்விக்	கைனகளில்
தல்	கைணயான	வய க்	கைணையத்	ெதா க்க,	" ப்ப !"	என	அவர்	பதில்

இ க்க,	அவள்	'கக்கக்கக்கக்கா'	என	ஒ 	‘காக்காய்ச்	சிரிப் 'ச்	சிரிக்கலாயினள்.

அைதக்	கண் 	சந்திரவர்ணராகப்பட்டவர்	விழித் ,	"ஏன்	சிரிக்கிறாய்	ெபண்ேண,
என்	கண்ேண!"	எனக்	கடாவ,	"நான்	சினிமா	வயைதக்	ேகட்கவில்ைல;	நிஜ
வயைதக்	ேகட்கிேறன்!"	என	அவள்	விளக் வாளாயினள்.
அதற் 	ேமல்	அவர்	அக்கம்	பக்கம்	பார்த் ,	"ெவளிேய	ெசால்ல	ேவண்டாம்;
ஐம்பைதத்	தாண் விட்ட !"	என் 	அவள்	காேதா 	காதாகச்	ெசால்ல,	"க் ம்!
காதில்	வாைய	ைவப்ப ேபால்	கன்னத்தில்	வாைய	ைவத் விட் ேர!"	என் 	அவள்
சி ங்கி,	தன்	கன்னத்தில்	அவர்	ைவத்த	‘ த்திைரையப்	ப டர்	கைலயாமல்



ஒத்தி	எ த் விட் ,	“ஆமாம்,	உமக் க்	கலியாணமாகிவிட்டதா?"	என
ஒய்யாரமாகக்	ேகட் ச்	சற்ேற	அவைர	உரசலாயினள்.	அந்த	உரசலில்	ெவட்கம்	வந்
தன்ைனக்	கவ்விப்	பி க்க,	"ஆகிவிட்ட "	என்றார்	அவர்	'ேகள்விக்	 றி"யாக
வைளந் 	ெநளிந் .

"ெவட்கப்ப ம்;	எனக் ப்	பதிலாக	நீராவ 	ெவட்கப்	ப ம்!"	என் 	ெசால்லிவிட் ,
"ஆமாம்,	உமக் 	எத்தைன	கலியாணங்கள்	இ வைர	நடந்தி க்கின்றன?"	என்
சா த்திரிகா	லட்சணியாகப்பட்டவள்	ேகட்க,	" ன் "	என்றார்
சந்திரவர்ணராகப்பட்டவர்.

அ த்த	ேகள்வி	" ழந்ைதகள்	எத்தைன?"	என் 	பிறந்த ;	பதில்	"நா "	என்
வந்த .

"அப்ப யானால்	நீர்தானய்யா,	எனக் ச்	சரியான	ேஜா !	உம்ைம	நான்	'காதல்
பட்சணம்’	ெசய்ய	வி ம் கிேறன்"	என் 	சா த்திரிகா	லட்சணியாகப்பட்டவள்
சகல	தி ப்திகைள ம்	ஒ ங்ேக	அைடந்த	மகிழ்ச்சியில்	பட்டவர்த்	தனமாகச்
ெசால்ல,	"எப்ேபா 	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்ளலாம்?"	என்
சந்திரவர்ணராகப்பட்டவ ம்	பட்டவர்த்தனமாகக்	ேகட்க,	"கலியாணத் க்
இப்ேபா 	என்னய்யா	அவசரம்?	வா ம்,	 தலில்	ேடாக்கிேயா க் ப்	ேபாய்	விட்
வ ேவாம்..	அதற் ப்	பின்	கலியாணத்ைதப்	பற்றி	ேயாசிப்ேபாம்"	என் 	அவள்
அவைர	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாய்,	அங்ேக	ஒரி 	மாதங்கள்	இ ந் 	விட் த்
தி ம்பி	வர,	ஒ 	நாள்	சந்திரவர்ணராகப்பட்டவர்	எைதக்	கண்டா ம்	தின்னப்
பி க்காமல்,	"எங்ேக	மாவ ,	எங்ேக	மாவ "‘	என் 	ேதட,	அைதக்	கவனித்த
படாதிபதியாகப்பட்டவர்,	"என்ன	ஒய்,	சா த்திரிகா	லட்சணி	 காமல்
இ க்கிறாளா?"	என் 	தம்	கண்ைணச்	சிமிட் க்	ெகாண்ேட	ேகட்க,	"அ 	எப்ப
உங்க க் த்	ெதரிந்த ?"	என் 	சந்திரவர்ணர்	அதிஅதி	ஆச்சச்சரியத் டன்
ேகட்க,	"அ பவம்	உமக் ப்	 ைமயாயி ந்தா ம்	எமக் ப்	பழைமயாச்ேச,	ஐயா!
இங்ேக	எந்த	நட்சத்திரமாவ 	 காமல்	இ ந்தால்,	அந்த	நட்சத்திரத்தின்
கணவன்தான்	அவ க் ப்	பதிலாக	மாவ 	ேகட்ப 	வழக்கம்!”	என் 	அவர்
விளக்க,	அதன்	 லம்	‘நட்சத்திரக்	கணவன்’	என்ற	அந்தஸ்ைதத்	தான்	எப்ப ேயா
எட் ப்	பி த் விட்டைத	உணர்ந்த	இவர்	ேசாளக்ெகால்ைலப்	ெபாம்ைமேபால்	சிரிக்க,
அ கிலி ந்த	சா த்திரிகா	லட்சணி	அவ ைடய	தைலயில்	ஆைச டன்	ஒ
தட் த்	தட் ,	“ேக மய்யா,	சந்திரவர்ணேர!	இ ேவ	நம்	கலியாணம்
ெசய் ெகாள்வதற் 	ஏற்ற	த ணம்.	வா ம்,	உடேன	தி ப்பதிக் ப்	ேபாேவாம்!”
என் 	அன்ேற	அவைர	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாய்க்	‘கலியாணம்’	என்
ஒன்ைற ம்	ெசய் 	ெகாண் ,	கள்ள	ம ம்,	கள்ளப்	பண ம்	ேபால	வாழ்ந்
வரலாயினள்.
இப்ப யாகத்தாேன	இ ந் 	வ ங்காைலயில்,	ஒ 	நாள்	சா த்திரிகா



லட்சணிக் த்	ெதரியாமல்	ஓர்	உப	ந ைக டன்	சந்திரவர்ணராகப்பட்டவர்	சற்ேற
சல்லாபம்	ெசய் 	ெகாண் க்க,	அதற் 	 	 தல்	காரணமாயி ந்த
அவ ைடய	கார்	 ைரவர்	ஏ ம்	அறியாதவன்	ேபால்	அைதப்	பார்த் 	ஒ
தி சாகச்	சிரிக்க,	“இந்தாப்பா,	இைத	ைவத் க்	ெகாள்;	அம்மாவிடம்
ெசால்லாேத!”	என் 	அவர்	அவனிடம்	ஒ 	 	 பா	ேநாட்ைட	எ த் 	நீட்ட,
“அம்மா	இப்ப 	யா டனாவ 	இ ந்தா,	உங்ககிட்ேட	ெசால்ல	ேவணாம்”
இ 	 பா	ெகா ப்ப 	வழக்கமாச் ங்கேள!”	என் 	அவன்	தைலையச்
ெசாறிய,	“அப்ப யா	சங்கதி?”	என் 	அவர்	அந்தக்	கணேம	சா த்திரிகா
லட்சணிேயா 	சகல	மைனவியைர ம்	ெவ த் த்	 க்க	மாத்திைரகளின்
ைணயால்	ஒேர யாய்த்	 ங்கிப்	ேபாக,	அப்ேபா 	சா த்திரிகா	லட்சணியின்

தயவில்	ேமற்ப ப் 	ப ப்பதற்காக	ெவளிநா கள்	பலவற் க் ப்	ேபாயி ந்த
அவ ைடய	 த்திர	சிகாமணிகளில்	ஒ வரான	விக்கிர	மாதித்தனாகப்பட்டவர்	‘ஏ
	இஸட்’	வைர	உள்ள	எல்லாப்	பட்டங்கைள ம்	ெபற் த்	தி ம்பி,	உத்திேயாகங்கள்

பல	தன்ைனத்	ேத 	வந் ம்,	‘ெதா ண் 	வாழ	மாட்ேடன்.	உ ண் 	இைளக்க
மாட்ேடன்!’	என் 	வள் வைரப்	ேபாலேவ	அவ ம்	ெசான்னைதச்	ெசய்யாமல்
அவற்ைற	உதறி,	ெபயரில்	மட் மல்ல,	வாழ்வி ம்	நான்	சாட்சாத்
விக்கிரமாதித்தனாகேவ	வாழ்ேவன்!’	என	உ தி	 ண் ,	ெமளண்ட்ேரா ேல
ப்பத்திரண் 	அ க் 	மாளிைக	ஒன் 	இல்லாத	 ைறையப்	பல ைடய	 ட்
யற்சியால்	நிவர்த்தி	ெசய் ,	அந்த	மாளிைகயில்	பிரசித்தி	ெபற்ற	ஸ்ெபன்ஸர்

கம்ெபனிக் 	‘வவ்	வள்	வவ்ேவ’	காட் வ 	ேபால்	‘விக்கிரமாதித்தன்	ெவன்சர்ஸ்’
என் 	ஒ 	கம்ெபனி	ஆரம்பித் ,	அந்தக்	கம்ெபனிக் த்	தாேன	மாேனஜிங்
ைடரக்டராகி,	 ப்பத்திரண்டாவ 	மா யில்	தனக்ெகன் 	ஓர்	ஏர்	கண் ஷன்
அைற'ைய	அைமத் க்	ெகாண் ,	அந்த	அைறயில்	தன்	அப்பா
சந்திரவர்ணராகப்பட்டவர்	வாங்கிப்	ேபாட் விட் ப்	ேபான	அதிர்ஷ்ட	நாற்காலிைய
மறக்காமல்	ெகாண் 	வந் 	ேபாட் க்ெகாண் 	அமர்ந் ,	‘சிட் ,	சிட் ’	என்
அைழக்கப்பட்ட	தம்பி	சிட் பா ைவேய	தன்	அந்தரங்கக்	காரியதரிசியாக
அமர்த்திக்	ெகாண் ,	சாட்சாத்	விக்கிரமாதித்தைனப்	ேபாலேவ	இந்த
விக்கிரமாதித்த ம்	அரேசாச்சி	வ ங்காைலயில்,	‘ேபாஜன்,	ேபாஜன்’	என்
ெசால்லப்பட்ட	ஒ வர்	நீதிேதவன்	என் ம்	தன்	நண்ப டன்	ஒ 	நாள்	ஏேதா	ஒ
காரியமாக	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தைனப்	பார்க்கவர,	 தல்	மா யின்
வரேவற்பைறக் ப்	ெபா ப்ேபற்றி ந்த	வணிதாமணி	ரஞ்சிதம்	அவர்கைள
வரேவற் ,	“அேகா!	வா ம்	பிள்ளாய்,	ேபாஜேன!	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தைர
அவ்வள 	 லபமாகப்	பார்க்க	உங்கைள	நான்	விட் வி ேவனா?	விட்டால்	நான்
‘ரிஸப்ஷனிஸ்ட்’	ஆேவேனா?	உட்கா ம்,	அவ ைடய	அ ைம	ெப ைமகைளக்

ம்	கைதையக்	ேக ம்!”	என் 	கைத	ெசால்ல	ஆரம்பிக்க,	ேபாஜன்	ேவ
வழியின்றிக்	ெகாட்டாவி	விட் க்	ெகாண்ேட	உட்கார்ந் ,	அவள்	ெசான்ன
கைதையக்	ேகட்பானாயினன்	என்றவா ...	என்றவா ...	என்றவா ...
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“ேகளாய்,	ேபாஜேன!	இந்தியாவின்	அதி	 க்கிய	அவசரத்	ேதைவைய	 ன்னிட்
இப்ேபா 	‘இந்திய	அழகிப்	ேபாட் ’	என் 	ஒன் 	அவ்வப்ேபா 	இங்ேக	நடந்
வ வைத	நீர்	அறிவீர்	அல்லவா?	அந்த	மாதிரிப்	ேபாட் 	ஒன் 	அண்ைமயில்
அலங்கார்	மாளிைகயிேல,	பல	நீதிபதிகளின்	 ன்னிைலயிேல	நைடெபற,	அதில்
கலந் 	ெகாண்ட	அழகிகளில்	ஒ த்திையத்	ேதர்ந்ெத த் ,	‘நீதான்
இந்தியாவிேலேய	சிறந்த	அழகி’	என் 	நீதிபதிகளில்	ஒ வர்	அவ க் 	
ட்ட	 ன்	வர,	அைத	இன்ேனார்	அழகி	எதிர்த் ,	‘அவ ைடய	மார்பின்
ற்றள ம்	நாற்ப 	அங் லம்;	என் ைடய	மார்பின்	 ற்றள ம்	நாற்ப 	அங் லம்,

அவ ைடய	ெதாைடயின்	 ற்றள ம்	 ப்பத்தா 	அங் லம்;	என் ைடய
ெதாைடயின்	 ற்றள ம்	 ப்பத்தா 	அங் லம்.	அப்ப யி க்க,	என்ைன	விட்
விட் 	அவ க் 	மட் ம்	நீர்	எப்ப 	 	 ட்டலாம்?’	என் 	தன்	இன்ன	பிற
உ ப் க்களின்	அழைக	அங் லம்	அங் லமாக	அளவிட் க்	 றிப்	ேபார்	 ர
ெகாட்ட,	நீதிபதிகள்	அத்தைன	ேப ம்	அதற் 	ேமல்	ெசய்வ 	இன்னெதன்
அறியா 	அயர்ந் 	ேபாய்த்	தவிக்க,	‘இந்த	அழகிகள்	இ வரில்	ஒ த்திைய
இவள்தான்	சிறந்த	அழகி	என் 	இன்ெனா த்தி	ஒப் க்ெகாள் ம்ப யாகத்
ேதர்ந்ெத த் 	 	 ட்ட	இவ்வள 	ெபரிய	உலகத்தில்	ஒ வ ம்	இல்ைலயா?
என் 	அந்தப்	ேபாட் க் 	ஏற்பா 	ெசய்தவர்களில்	ஒ வர்	கதற,	‘இேதா	தந்ேதாம்,
தந்ேதாம்,	தந்ேதாம்	அபயம்!	இந்தச்	சிக்கலான	விஷயத்தில்	தக்க	 	காண
இந்தத்	தரணியில்	இ வேர	உண் .	அவர்களில்	ஒ வர்	விக்கிரமாதித்தர்	ஏ	
இஸ்ட்;	இன்ெனா வர்	அவ ைடய	காரியதரிசி	சிட் .	ஓ ப்ேபாய்	அைழத்
வா ங்கள்,	அவர்கைள!’	என் 	அங்கி ந்த	அபயப்	பிரதானி	ஒ வர்	 ற,	அைத
அந்தப்	ேபாட் யின்	தைலைம	நீதிபதி	அப்ப ேய	ஏற் ,	இந்த	 ப்பத்திரண்
அ க் 	மாளிைகைய	உடேன	தன்	சக	நீதிபதிக டன்	 ற் ைகயிட் ,	மிஸ்டர்
விக்கிரமாதித்தைர ம்	சிட் ைய ம்	அலாக்காகத்	 க்கித்	தங்கள்	‘இம்பாலா’
காரில்	ேபாட் க்	ெகாண் ,	அலங்கார்	மாளிைகைய	ேநாக்கி	விைரயலாயினர்.	



பார்த்தார்	விக்கிரமாதித்தர்;	தம் ைடய	காரியதரிசி	சிட் டன்	கலந்
ஆேலாசித்தார்.	அவர்	விக்கிரமாதித்தர்	காேதா 	காதாக	ஏேதா	ெசால்ல,
‘அத்தைன	அழகிக ம்	மீண் ம்	ேமைடக் 	வந் 	தங்கள்	அழைகப்	பளிச்,	பளிச்
ெசன் 	காட்டட் ம்!’	என்றார்	விக்கிரமாதித்தர்.	அவ்வள 	தான்;	‘அன்ன
நைடயில்	என்ன	 ைம	இ க்கிற ?’	என் 	நிைனத்த	அழகிகள்	அத்தைன
ேப ம்	‘வான்ேகாழி	நைட.’	நடந் 	ேமைடக் 	வர,	சண்ைடக் 	நின்ற	அழகிகள்
இ வைர ம்	சக	நீதிபதி	ஒ வர்	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்த க் ம்	சிட் க் ம்
சாைடயாகச்	 ட் க்	காட்ட,	‘உதித் விட்ட ,	உதித்ேத	விட்ட !’	என் 	சிட்
ள்ளிக்	 திக்கலாயினர்.	

‘என்ன	உதித் 	விட்ட ?’	என்றார்	விக்கிரமாதித்தர்	ெமல்ல.	

‘ேயாசைன!’	

‘என்ன	ேயாசைன?’	‘அைத	இத்தைன	ேப க் 	எதிேர	ெசால்லக் டா 	இப்ப
வா ங்கள்;	நாைள	இேத	ேபாட் 	இங்ேக	நடப்பதற் 	ேவண் ய	ஏற்பாட்ைட	உடேன
ெசய்யச்	ெசால் ங்கள்.	அதற் ள்	நான்	இன்ேனார்	அழகிையத்	ேத ப்	பி த் ,
இவர்க க் 	 ன்னால்	ெகாண் 	வந் 	நி த் கிேறன்.	அவைள ம்	அவள்
அழைக ம்	பார்த் 	இந்த	இ வரில்	எவள்	 ர்ச்ைச	ேபாட் க்	கீேழ	விழாமல்
இ க்கிறாேளா,	அவ க் 	 	 ட் 	விடலாம்.	அைத	நீங்கள்	ஒப் க்	ெகாள்ளத்
தயாரா?’	என் 	சிட் யாகப்பட்டவர்	ேகட்க,	‘தயார்,	தயார்!’	என்றனர்	அழகிகள்
இ வ ம்.	
அதன்ப ேய	அழகிப்	ேபாட் 	அன் 	தள்ளி	ைவக்கப்பட்ட .	காண்க...	காண்க...
காண்க...	

ம 	நாள்.....	
பைழய	அழகிகேளா 	 திய	அழகி ம்	ேசர்ந் 	ேமைடக் 	வந்த தான்	தாமதம்,
சிட் 	ெசான்ன 	ெசான்னப 	அந்தச்	சண்ைடயிட்ட	அழகிகள்	இ வரில்	ஒ த்தி
‘தடா’ெரன் 	 ர்ச்ைச	ேபாட் க்	கீேழ	விழலாயினள்.	அவைள	வீட் க் க்
ெகாண் 	ேபாங்கள்;	 கத்தில்	சில்ெலன்ற	காற் 	பட்ட டன்	அவள்	 ர்ச்ைச
ெதளிந் 	வி ம்’	என்ற	சிட் ,	உடேன	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தைர	அைழத் ,
இன்ெனா த்திக் 	 	 ட்டச்	ெசால்வாராயினர்.	
அைதக்	கண் 	 தல்	நாள்	நீதிபதிகள்	அத்தைன	ேப ம்	 க்கின்ேமல்	விரைல
ைவப்ப 	பழைம	என் 	க தி,	ேவ 	எதன்ேமல்	ைவப்ப 	என் 	ெதரியாமல்
தவிக்க,	அதற் ள்	அங்ேக	வந்த	‘மிஸ்	இந்தியா’	அவர்கைளப்	பார்த் 	‘மிஸ்’
பண்ணாமல்	ஒ 	 ன்னைகையச்	சிந்திவிட் 	ெசல்வாளாயினள்.	

வழியில்,	‘உண்ைமயில்	நீ	அைழத் க்	ெகாண் 	வந்த	அழகிையப்	பார்த்தா	அவள்
ர்ச்ைச	ேபாட் க்	கீேழ	வி ந்தாள்?’	என் 	சிட் ையக்	ேகட்டார்



விக்கிரமாதித்தர்.	
‘அெதல்லாம்	ஒன் மில்ைல;	அந்த	 ர்ச்ைச	ேபாட் 	வி ந்த	அழகிைய
ஏற்ெகனேவ	ெதரி ம்	எனக் .	கரப்பான்	 ச்சி	என்றால்	அவ க் 	ஒேர	பயம்
என்பைத ம்,	அைதக்	கண்டால்	அவள்	உடேன	 ர்ச்ைச	ேபாட் க்	கீேழ	வி ந்
வி வாள்	என்பைத ம்	நான்	அறிேவன்.	ஆகேவ,	 திய	அழகியிடம்	அைதக்
ெகா த் ,	ெமல்ல	அவள்	ேமல்	விடச்	ெசான்ேனன்.	அவ்வள தான்	என் 	சிட்
விளக் வாராயினர்.	

‘அப்ப யா	ேசதி?	அந்தப்	ெப ைம	உன்ைனச்	ேச வதற் ப்	பதிலாக	இப்ெபா
என்ைனயல்லவா	ேசர்ந்தி க்கிற ?’	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	உள்ள 	உள்ளவா
ெசால்ல,	'அ தான்	கிவ்ைவயார்	அ ளிச்	ெசய்த	கிலக	நீதி!’	எனச்	சிட்
உைரப்பாராயினர்.	
இத்தைகய	ெப ைம	வாய்ந்த	எங்கள்	விக்கிரமாதித்தைர	நீங்கள்	வந்த டன்
பார்த் விட்டால்	அதில்	அவ க் த்தான்	என்ன	ெப ைம,	எனக் த்தான்	என்ன
ெப ைம?	இப்ேபா 	ேவண் மானால்	ேபாய்ப்	பா ங்கள்!’	என் 	 தல்	மா
வரேவற்பைறக் ப்	ெபா ப்ேபற்றி ந்த	வனிதாமணி	ரஞ்சிதம்	ெசால்ல,	அப்ேபா
அங்ேக	வந்த	ஆபீஸ்	ைபயன்,	‘அவர்	கிளப் க் ப்	ேபாய்விட்டார்!’	என் 	அறிவிக்க,
“நாைள	வந் 	பார்த் க்	ெகாள்கிேறாம்’	என் 	ேபாஜ ம்	அவ ைடய	நண்பர்
நீதிேதவ ம்	கீேழ	இறங்கிப்	ேபாவாராயினர்	என்றவா ...	என்றவா ...
என்றவா .......	
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இரண்டாம்	நாள்	காைல	ேபாஜனாகப்பட்டவர்	பல்ைலத்	ேதய்க்காமேல	காபி
த் விட் ,	காைலப்	பத்திரிைகைய	எ த் 	ஒ 	 ரட் ப்	 ரட் ப்	பார்த் விட் ,

அதற் 	ேமல்	 ளித் ,	‘அ த்த	வீட் க்காரன்	 ைஜ	ெசய்கிறாேன!'
என்பதற்காகத்	தா ம்	தன்	மைனவிைய ம்,	அவள்	ெசய் 	ெகாண் க் ம்
சைமயைல ம்	நிைனத் க்	ெகாண்ேட	 ைஜ	ெசய் ,	 ப்பத்திரண்
த மங்களில்	ஒ 	த மத்ைதக் டச்	ெசய்யாமல்,	சம்பிரமமாகச்	சாப்பிட் ,
தாம் லம்	தரித் ,	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தரின்	சந்நிதானத் க் ச்	ெசல்லத்
தயாராகிக்	ெகாண் ந்த	காைலயில்,	அவ ைடய	நண்பரான
நீதிேதவனாகப்பட்டவர்	அங்ேக	வர,	இ வ ம்	ேசர்ந் 	'மைலயில்லா
மைலச்சாைல'க் ச்	ெசல்வாராயினர்.	

அங்ேக	அவர்கள்	ஏறிச்	ெசன்ற	'லிப்ட்'	இரண்டாவ 	மா ைய	ெந ங்கிய தான்
தாமதம்.	அந்த	மா யின்	ரிஸ்ப்ஷனிஸ்டான	மதனா	விைரந் 	வந் ,	‘நில் ங்கள்,
நில் ங்கள்’	என் 	ெசால்ல,	‘'ெசால் ங்கள்,	ெசால் ங்கள்?”	என் 	இ வ ம்
லிப்ைட	விட் 	இறங்கி,	அவைள	ேநாக்கிச்	ெசல்வாராயினர்.	
“எங்கள்	விக்கிரமாதித்த க் 	உள்ள 	ேபால	உங்க க் த்	தைய	உண்டா?”	
"உண் ."	

"தாட்சண்யம்	உண்டா?"	
"உண் ."	

"இரக்கம்	உண்டா?"	

"உண் ."	

"ஈைக	உண்டா"	
"உண் ."	

"தவம்	உண்டா?"	
"உண் ."	



"த மம்	உண்டா?”	
"உண் ."	

"ெபா ைம	உண்டா?”	
"உண் ."	

"ெப ைம	உண்டா?”	

"உண் ."	

இப்ப யாகத்தாேன	அவள்	ஒவ்ெவா 	 ணத்ைத ம்	 றிப்பிட் ,"உண்டா,
உண்டா?"	என் 	ேகட் க்	ெகாண்ேட	வர,"உண் ,	உண் "	என் 	ெசால்லி
அ த் ப்	ேபான	ேபாஜ ம்	நீதிேதவ ம்,"உ தி	உண்டா,	உண் ;	ஒ க்கம்	உண்டா,
உண் ;	ெநறி	உண்டா,	உண் ;	நீதி	உண்டா,	உண் ;	வீரம்	உண்டா,	உண் ;	வி வாசம்
உண்டா,	உண் ;	சக்தி	உண்டா,	உண் ;	பக்தி	உண்டா,	உண் "	என் 	பாக்கியி ந்த
அத்தைனைய ம்	தாங்களாகேவ	ஒேர	 ச்சில்	ெசால்லி	 க்க,	அசந் 	ேபான
வனிதாமணி	மதனா,"எல்லாவற் க் ம்"உண் ,	உண் "	என் 	ெசால்லி	விட்டால்
மட் ம்	உங்கைள	நான்	விட் வி ேவனா?	விட்டால்	நான்	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்
ஆேவேனா?	உட்கா ங்கள்,	கைதையக்	ேக ங்கள்"	என் 	கைத	ெசால்ல
ஆரம்பிக்க,	ேபாஜ ம்	நீதிேதவ ம்	வழக்கம்	ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்	ெகாண்ேட
கைத	ேகட்கலாயினர்	என்றவா ...	என்றவா ...	என்றவா ....	

"ேகளாய்,	ேபாஜேன	இந்த	மைலயில்லா	மைலச்	சாைலக் த்	ெதற்ேக	'பரங்கிமைல,
பரங்கிமைல'	என் 	ஒ 	பதி	உண் .	அந்தப்	பதியிேல	' க்கமரம்,	 க்கமரம்'
என் 	ஒ 	 க்கமரம்	இல்லாவிட்டா ம்	' ங்ைக	மரம்,	 ங்ைக	மரம்'	என்
ஒ 	 ங்ைக	மரம்	உண் .	அந்த	 ங்ைக	மரத்த யிேல	"'காளி	ேகாயில்"	என்
ஒன் 	இல்லாவிட்டா ம்,	'பிள்ைளயார்	ேகாயில்'	என் 	ஒன் 	உண் .	அந்தப்
பிள்ைளயார்	ேகாயி க் 	ஒ 	நாள்	மாைல	ஒ 	பிள்ைளயாண்டான்	வந் ,
ைறப்ப 	 ன் 	 ைற	 ற்றி,	 ன் 	ேதாப் க்கரணங்கள்	ேபாட் ,	 ன் 	 ைற

கன்னத்தில்	ேபாட் க்	ெகாண் ,	 ன் 	 ட் க்கள்	 ட் க்ெகாண் ,	ைக
வித் ,	சிரம்	தாழ்த்தி,	'ஐயா,	விநாயகேர!	அம்மாைவப்ேபால்	ெபண்	கிைடக்காத

வைர	நான்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்ளப்	ேபாவதில்ைல	என் 	நீர்தான்
அரசமரத்த யி ம்,	ஆலமரத்த யி ம்	உட்கார்ந் 	அடம்	பி த்தெதல்லாம்
ேபாதாெதன் ,	இப்ெபா 	 ங்ைக	மரத்த யி ம்	வந் 	உட்கார்ந் 	அடம்
பி த் க்	ெகாண் க்கிறீர்!	எனக் 	அப்ப ெயல்லாம்	ஒன் மில்ைல;	என்
பாட் ையப்	ேபால	ஒ 	ெபண்	கிைடத்தால்	 டப்	ேபா ம்,	பரம	சந்ேதாஷமாகக்
கலியாணம்	ெசய் 	ெகாண் 	வி ேவன்.	அதற்காக	உமக் 	ஏதாவ
ேவண் மானால்	தயங்காமல்	ேக ம்,	தாரளமாகக்	ெகா க்கிேறன்!	என்ன
இ ந்தா ம்	நான்	மனிதன்;	பிற க்காக	ஒ 	ைபசா	ெசலவழிக்கத்	தயாராயில்லா



விட்டா ம்	எனக்காக	எவ்வள 	ேவண் மானா ம்	ெசலவழிக்கத்
தயாராயி ப்ேபன்!'	என் 	'ேவண் 	ேவண் '	என	ேவண்ட,	அப்ேபா 	 ங்ைக
மரத்தின்	உச்சாணிக்	கிைளெயான்றில்	தைல	கீழாகத்	ெதாங்கியப 	அைதக்
ேகட் க்	ெகாண் ந்த	பாதாளசாமி	என் ம்	ஒர்	அைரப்	ைபத்தியம்,	'ஆயிரம்
ேதங்காய்கைளக்	ெகாண் 	வந் 	 ைற	வி ,	அப்பேன!	அ த்த	நாேள	உனக் க்
கலியாணமா ம்!'	என் 	ெசால்ல,	அைத	'அசரீரி	வாக் '	என	எண்ணி,	அவ ம்
ஒ 	ெவள்ளிக்கிழைமயன் 	மாைல	ஆயிரம்	ேதங்காய்க டன்	வந் ,	ஒவ்ெவா
ேதங்காயாகச்	 ைற	விட் க்	ெகாண்ேட	ேபாய்,	ெதாள்ளாயிரத் த்
ெதாண் ற்ெறான்ப 	ேதங்காய்கைளச்	 ைற	விட் விட் ,	ஆயிரத்தாவ
காைய	எ த் ச்	 ைற	வி வதற்காக	ஓங்க,	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்
தைலகீழாகத்	ெதாங்கிக்	ெகாண் ந்த	பாதாளம்	அைத	'லபக்'ெகன் 	பி ங்கிக்
ெகாண் 	மைறய,	'நம் ைடய	பிரார்த்தைனக் 	இப்ப 	ஒர்	இைட றா?'	என்
பிள்ைளயாண்டான்	அண்ணாந் 	பார்க்க,	ேமேல	யா ம்	இல்லாதைதக்	கண் ,
'இ 	என்ன	மாயேமா,	மந்திரேமா	ெதரியவில்ைலேய?	ெதாள்ளாயிரத் த்
ெதாண் ாற்ெறான்ப 	காய்கைளச்	 ைற	வி ம்	வைர	என் ைடய
பிரார்த்தைனக் 	எந்த	விதமான	விக்கின ம்	ேநராமல்	இ ந் 	விட் ,
ஆயிரத்தாவ 	காையச்	 ைற	வி ம்	ேபா தானா	இந்த	அக்கிரமம்	நடக்க
ேவண் ம்?	ஏ,	அப்ப ப்ப ம்	அ 	ெசய்த ம்	ெதாப்ைபயப்பேன!	இதனால்
அ த்த	நாேள	நடக்க	ேவண் ய	என் ைடய	கலியாணம்	இப்ேபா 	தள்ளியல்லவா
ேபாய்	வி ம்	ேபாலி க்கிற ?	என்ன	ெசய்ேவன்.	இன் ம்	எத்தைன	நாட்கள்	நான்
ஒட்டலில்	சாப்பி ேவன்?	ஊர்	வம் 	ேகட்காமல்	இ ப்ேபன்?	அவ்வப்ேபா 	அவள்
ெசய் 	ைவக் ம்	சாம்பார்	ஸ்நானத் க் ம்,	ரசம்	ஸ்நானத் க் ம்	என்
தைலையக்	காட்டாமல்	இ ப்ேபன்?'	என் 	பலவாறாகப்	 லம்பிய	பின்	ஒ வா
ெதளிந் ,	அ கிலி ந்த	கைடக் 	அவசர	அவசரமாக	ஒ ,	இன்ெனா
ேதங்காைய	வாங்கிக்	ெகாண் 	வந் 	 ைற	வி வதற்காக	ஓங்க,	அைத ம்
அவ க் த்	ெதரியாமல்	பாதாளம்	பி ங்கிக்	ெகாள்ள,	‘விடா	 யற்சி	ெவற்றி
த ம்'	என் 	யாேரா	ஒ 	'ேபாணி’	ஆகாத	ேதங்காய்க்	கைடக்காரன்	எப்ேபாேதா
ெசால்லி	ைவத்தைத	நம்பி,	அவன்	ஒன்றன்பின்	ஒன்றாகத்	ேதங்காைய	வாங்கிக்
ெகாண் 	வந் 	 ைற	வி வதற்காக	ஓங்க,	அத்தைனைய ம்	அந்த	பாதாளம்
‘லபக்,	லபக்'ெகன் 	பி ங்கிக்	ெகாள்ள,	அதற் 	ேமல்	என்ன	ெசய்வெதன்
ெதரியாமல்	அவன்	விழித் க்	ெகாண் 	நின்ற	ேபா ,	அங்ேக	வந்த	ஒ
ெபரியவர்,	‘என்ன	தம்பி,	ஏன்	ஒ 	மாதிரியாயி க்கிறாய்?'	என் 	ேகட்க,	அவன்
நடந்தைதச்	ெசால்ல,	‘இந்த	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	பாதாளசாமி,	பாதாளசாமி
என் 	ஒ 	ைபத்தியக்காரன்	இ க்கிறான்.	அவன்	இங்ேக	வ பவர்க க்
இப்ப த்தான்	ஏதாவ 	இைட 	ெசய் 	ெகாண்ேட	இ க்கிறான்'	என்
ெபரியவர்	விளக்க,	‘இவ்வள 	ெபரிய	உலகத்தில்	அவைனப்	பி த் 	அடக் வார்
யா ம்	இல்ைலயா?'	என் 	பிள்ைளயாண்டான்	 லம்ப,	'அவைனப்	பி த் 	அடக்க



இந்த	உலகத்தில்	இ வேர	உண் .	அவர்களில்	ஒ வர்	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தர்	ஏ
	இஸ்ட்;	இன்ெனா வர்	அவ ைடய	காரியதரிசி	சிட் !’	என் 	ெபரியவர்

ெசால்ல,	பிள்ைளயாண்டான்	எங்கள்	விக்கிரமாதித்தைரத்	ேத 	வந்
ைறயிடலாயினன்,	 ைறயிடலாயினன்,	 ைறயிடலாயினன்....	

அவன்	 ைற	ேகட்டார்	எங்கள்	விக்கிரமாதித்தர்;	‘நிவர்த்திப்ேபாம்”	என்றார்.	உடேன
றப்பட்டார்	சிட் டன்.	 ங்ைக	மரத்ைத	ெந ங்கினார்;	ஏறினார்.	பாய்ந்
பி த்தார்	பாதாளத்ைத;	இறங்கினார்.	

அப்ேபா ,	'உம்ைமப்	பார்க்க	வ ம்	ேபாஜனிட ம்,	நீதிேதவனிட ம்	உம் ைடய
ரிஸப்ஷனிஸ்ட் கள்	கைத	ெசால் ம்ேபா ,	என்ைனப்	பி க்க	வந்த	உம்மிடம்
மட் ம்	நான்	ஏன்	கைத	ெசால்லக் டா ?’	என் 	சாட்சாத்	விக்கிரமாதித்தரிடேம
அந்த	பாதாளம்	ேகட்க,	‘ெசால்	அப்பேன,	ெசால்?’	என்றார்	விக்கிரமாதித்தர்.	
பாதாளம்	ெசான்னதாவ :	
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‘ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்	ேக ம்!	இந்தப்
பரங்கிமைலப்	பதியிேல	‘பத்மாவதி,	பத்மாவதி”	என் 	ஒ 	பாைவ	உண் .	அந்தப்
பாைவயாகப்பட்டவள்	பட்டணத்திேல	உள்ள	ஒ 	பள்ளியில்	ஆசிரிையயாக	ேவைல
பார்த் 	வந்ததால்,	தினந்ேதா ம்	பஸ்	ஸ்டாண் ேல	வந் 	நிற்ப ண் .	அவள்
அவ்வா 	வந் 	நிற் ம்	ேபாெதல்லாம்	இரண் 	'அ ம் 	மீைசகள்’	அங்ேக	வந்
அவைள	‘டா'வ ப்ப ண் .	அப்ப 	ஒ 	நாள்	‘டா’	வ த் க்	ெகாண் ங்
காைலயில்,	அவள்	' ’	என் 	கீேழ	 ப்ப,	‘ஆஹா!	அந்தக்	கனி	ரஸத்ைதக்	கீேழ
ப் வதற் ப்	பதிலாக	என்	ேமேல	 ப்பியி க்கக்	 டாதா?	அந்த	அள க் க்
டவா	நான்	பாக்கியம்	ெசய்யவில்ைல?”	என் 	எம்.	ஜி.	ஆர்.	மீைச	வ ந்த,

‘வ ந்தாேத	தம்பி,	வ ந்தாேத!	வ ந்தி	வ ந்தி	உள்ளம்	உ காேத!	வ ந்தாேத
தம்பி,	வ ந்தாேத!’	என் 	' ங்காேத	தம்பி,	 ங்காேத’	ெமட் ல்	சிவாஜி	மீைச
பாட,	'ேவ 	என்னடா	வழி,	தாங்க	 யவில்ைலேய	என்னால்!'	என் 	அ

யாய்த்	 க்க,	‘இேதா	வழி	என் 	இ 	ெசால்ல ற்ற :	

‘அந்த	ஆரணங் 	பஸ்ஸில்	ஏறிய ம்	நீ ம்	ஏ :	அவ க் ப்	பக்கத்தில்	நில்.
கண்டக்டர்	வந் 	‘ க்ெகட்'	என்ற ம்	அவ க் ம்	ேசர்த் 	'இரண் 	 க்ெகட்'
என் 	ேகள்;	அவள்	 ைறப்பாள்.	கலங்காேத;	‘வீட் ல்	ேபாட்ட	சண்ைட	வீட்ேடா
இ க்கட் ம்;	ெவளிேய	ேவண்டாம்’	என் 	அவைளப்	பார்த் ச்	ெசால்லிவிட் ,	'நீ
ெகாடப்பா,	இரண் 	 க்ெகட்’	என் 	கண்டக்டைரப்	பார்த் ச்	ெசால்.	அவன்
‘கணவன்-மைனவி	சண்ைடயாக் ம்’	என் 	நிைனத் 	 க்ெகட்ைடக்
ெகா த் விட் ப்	ேபாய்	வி வான்.	அதற் 	ேமல்	அவள்	ஏதாவ

த்தா ம்	அைத	நீ	காதில்	ேபாட் க்	ெகாள்ளாேத!	'ஒவ'ராகப்	ேபானால்
அங்ேகேய	ஐந் 	ேபைரக்	 ட் ,	'ேக ங்கள்	ஸார்,	இந்த	அக்கிரமத்ைத?’	என்
அஞ்சாமல்	பஞ்சாயத் 	ைவ;	அவள்	அசந் 	வி வாள்.	பஸ்ைஸ	விட்
இறங்கிய ம்	ெமல்ல	அவைள	ெந ங்கி,	‘எப்ப 	என்	ஐ யா?’	என் 	ேகட் 	இளி;
‘பிரமாதம்’	என் 	அவ ம்	இளிப்பாள்.	அதற் 	ேமல்	நான்	ெசால்ல	என்ன
இ க்கிற ,	நீ	ேகட்கத்தான்	என்ன	இ க்கிற ?	' ைகயிைல	பிரித்தால்	ேபாச் ,
ெபண்	பிள்ைள	சிரித்தால்	ேபாச் !”	என் தான்	ஒ 	பழெமாழிேய	இ க்கிறேத!’	

இப்ப யாகத்தாேன	சிவாஜி	மீைச	ஒர்	அ ர்வமான	ேயாசைனையச்	ெசால்ல,	அைத
அப்ப ேய	ஏற் 	எம்.ஜி.ஆர்.	மீைச	ெசய்ய,	பத்மாவதியாகப்பட்டவள்	ெவ ண் ,



'பிய்த் வி ேவன்,	பிய்த் !’	என்ப 	ேபால்	தன்	ைகயிலி ந்த	 ைடையத்
க்கிக்	காட் 	விட் ப்	பள்ளிக் டத் க் ப்	ேபாவாளாயினள்.	

எம்.ஜி.ஆர்.	மீைச	தி ம்பி	வந் ,	நடந்தைத	அப்ப ேய	சிவாஜி	மீைசயிடம்	ெசால்ல,
அ 	சிரித் ,	'ைபத்தியக்காரா,	ஒ 	ெபண்	 ைடையத்	 க்கிக்	காட் னால்
என்ன	அர்த்தம்	என் 	ெதரியாதா,	உனக் ?	இப்ேபா 	மைழக்	காலம்;	 ளி க் ப்
ேபார்த்திக்	ெகாண் 	 ங்கத்தான்	ேதான் ேம	தவிர,	கலியாணம்	பண்ணிக்
ெகாண் 	சல்லாபமாக	இ க்கத்	ேதான்றா .	ஆகேவ,	இந்த	மைழக்	காலம்
ேபாகட் ம்;	ேவனிற்	காலத்தில்	கலியாணம்	பண்ணிக்	ெகாள்ளலாம்	என	அர்த்தம்'
என் 	விளக்க,	‘காத்தி ப்ேபன்,	காத்தி ப்ேபன்;	ேவனிற்காலம்	வ ம்வைர	என்
ெவண்ணிலா	எைன	மணக்கக்	காத்தி ப்ேபன்!'	என் 	இ 	உற்சாகமாகச்
சீட் ய த் ப்	பா க்	ெகாண்ேட	ெசன்ற .	ேவனிற்	காலம்	வந்த ம்,	'இப்ேபா
என்ன	ெசய்ய?	அவைளப்	பஸ்	ஸ்டாண் ம்	காேணாம்,	பள்ளிக் டத்தி ம்
காேணாேம?	ேகாைட	வி ைற	ேபால்	இ க்கிறேத!'	என் 	எம்.ஜி.ஆர்.	மீைச
ஏங்க,	‘அஞ்சற்க,	அவள்	வீ 	எனக் த்	ெதரி ம்.	அந்த	வீட்ைட	நான்	உனக் க்
காட் கிேறன்.	ஒ 	நாள்	காைல	நீ	அந்த	வீட் க் ப்	ேபா.	அவள்	தண்ணீர்
ெதளித் க்	ேகாலமி வதற்காக	ெவளிேய	வ வாள்.	அப்ேபா 	நீ	ெமல்ல	அவைள
ெந ங் ;	'மாரி	ேபாய்க்	ேகாைட	வந் விட்ட ;	என்	மனத்ைத	நீ	அறியாேயா?'
என் 	 லம் .	உடேன	அவள்	நிைன க் 	அந்தக்	 ைடச்	சம்பவம்	வந் வி ம்;
கலியாணத் க் ச்	சம்மதித் 	வி வாள்.	அப் றம்	என்ன?	ேவண் யைவ	ஒ
கரிநாள்;	நல்ல	ரா காலம்;	ஒலிெப க்கி;	‘' ம்	 ம்	 ம்	மாட் க்காரன்	ெத வில்
வாராண் !’	என்ப 	ேபான்ற	‘டம்	டம்	டம்	பாட் 	ரிகார் கள்;	இரண் 	ேராஜாப்
மாைலகள்;	'தான்	மட் ேம	 த்திசாலி'	என் 	சாதிக்கக்	 ய	ஒ
சீர்தி த்தவாதி-இவ்வள தாேன?'	என் 	சிவாஜி	மீைச	ெசால்ல,	இன்ெனா
மாைல	ேவண்டாமா,	பிரசங்கிக் ?’	என் 	அ 	ேகட்க,	'மறந் விட்ேடன்,	ெமாத்தம்
ன்றாக	வாங்கிக்	ெகாண்டால்	ேபாச் !'	என் 	இ 	ெசால்லி,	அைத

அைழத் க்ெகாண் 	ேபாய்	அவள்	வீட்ைடக்	காட்ட,	‘ஒ 	நாள்	என்ன,	நாைளக்
காைலயிேலேய	நீ	என்ைன	இங்ேக	பார்க்கலாம்!'	என் 	எம்.	ஜி.	ஆர்.	மீைச	ஒ
ள் த்	 ள்ளிவிட் த்	தன்	வீட் ல்	'ெபற்ற	ேதாஷ'த் க்காகப்	ேபாட் 	வந்த

'தண்ட	ேசாற்'ைற	நா ச்	ெசல்லலாயிற் .	

அ த்த	நாள்	காைல	பத்மாவதியாகப்பட்டவள்	வழக்கம்	ேபால்	தண்ணீர்
ெதளித் க்	ேகாலமி வதற்காகத்	ெத க் 	வர,	எம்.	ஜி.	ஆர்.	மீைச	'நான்
ஆைணயிட்டால்,	அ 	நடந் விட்டால்'	என்ற	பாட்ைட	அதற்ேகற்ற	நைட டன்
சீட் ய த் ப்	பா க்ெகாண்ேட	அவ க் 	எதிேர	ேபாய்	நின் ,	‘மாரி	ேபாய்க்
ேகாைட	வந் விட்ட ;	என்	மனத்ைத	நீ	அறியாேயா?'	என,	'அறிந்ேதன்,
அறிந்ேதன்!’	என் 	அவள்	தன்	ைகயிலி ந்த	ஒ 	வாளி	நீைர ம்	அதன்
தைலயிேல	ெகாட்ட,	'இதற் 	என்ன	அர்த்தம்?	என் 	அைத	உடேன	ெதரிந்



ெகாள் ம்	 ப்பில்	அ 	அவைளேய	ேகட்க,	‘ேபாய்	உம் ைடய	நண்பைரக்
ேக ம்!'	என் 	அவள்	ெசால்லி	அ ப் வாளாயினள்.	
தைலயிலி ந் 	தண்ணிர்	ெசாட்டச்	ெசாட்ட	வந் 	நின்ற	எம்.	ஜி.	ஆர்.	மீைசைய
ேநாக்கி,	‘என்ன	விஷயம்,	என்ன	நடந்த .'	என் 	சிவாஜி	மீைச	ேகட்க,	அ
நடந்தைதச்	ெசால்ல,	இ 	வழக்கம்ேபால்	சிரித் ,	'நடப்ப 	ேகாைடக்	காலம்;
இந்தக்	காலத்தில்	அ க்க 	 ளிர்ந்த	நீரில்	 ளிக்க ம்,	காற்ேறாட்டமாக	ெவளிேய
ெசல்ல ந்தாேன	ேதான் ம்?	கலியாணம்	பண்ணிக்ெகாண் 	' க்கமாவ ,

க்கம்!’	என் 	உள்ேள	தவித் க்	ெகாண் க்கத்	ேதான் மா	என்பதல்லவா
இதற் 	அர்த்தம்?’	என் 	விளக்க,	'ேபாடா,	ேபா!	ேவ 	எந்தக்	காலத்தில்தான்
அவைள	நான்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்வ ?”	என் 	எம்.	ஜி.	ஆர்.	மீைச
ஏமாற்றத் டன்	ேகட்க,	‘ஒன் 	ேவண் மானால்	ெசய்;	நீ	 ணிந் 	அவள்
வீட் க் 	ஒ 	மடல்	தீட் !'	என்ற 	சிவாஜி	மீைச.	

‘எப்ப த்	தீட் வ ?”	

‘கண்ேண,	மணிேய,	என்	கற் ரப்	ெபட்டகேம	என	ஆரம்பித் ,	‘பா ம்	வி ைற
ஏன்தான்	வந்தேதா,	அ 	நம்ைமப்	பிரித் 	ைவத் 	ஏன்தான்	இப்ப ப்	பாடாய்ப்
ப த் கிறேதா?’	என் 	ஒ 	பாரா	ஒப்பாரி	ைவத் ,	அ த்த	பாராவில்,	‘ஆஹா!
ஒட்டலில்	அைற	எ த் க்	ெகாண் 	நாம்	இன்பமாகக்	கழித்த	அந்த	நாட்கள்!-
பள்ளிக் டத் க் ப்	ேபாகிேறன்	என் 	நீ	அந்த	ஒட்ட க் 	வந் 	வி வாய்;
ேவைலக் ப்	ேபாகிேறன்	என் 	நா ம்	அந்த	ஒட்ட க் 	வந் வி ேவன்?-ஜாலி,
ஒேர	ஜாலி!	ஆஹாஹா!	அந்த	மாதிரி	இந்த	வி ைறயில்	ஒ 	நாளாவ 	நாம்
இ க்க	 யாதா?	இன்பம்	 ய்க்க	 யாதா?	அதற் 	ஏதாவ 	ஒ 	வழி
கண் பி க்க	உன்னால்	 யாதா?	ேகாயில்,	 ளம்	என் 	ஏதாவ ,	ைடப்ைரட் ங்,
ைதயல்	கிளாஸ்	என் 	ஏதாவ -ெகாஞ்சம்	ேயாசித் ப்	பாேரன்?'	என்
பரவசப்பட் ,	கைடசிப்	பாராவில்,	‘எ 	கண்ேண,	எ !	உன்	பிரிவால்	என்	உயிர்
உடைல	விட் ப்	ேபாவதற் 	 ன்னால்	எ !'	என் 	தீட் ,	அந்தக்	க தத்தின்
ேமேலேய	ஒ 	ெசாட் க்	கண்ணீைர	விட் ,	கண்ணீர்	வராவிட்டால்
தண்ணீைரயாவ 	விட் 	மசிையக்	கலங்கைவ.	உனக் 	நல்ல	காலம்	இ ந் ,
அந்தக்	க தம்	அவள்	ைகக் ப்	ேபாய்ச்	ேசராமல்,	அவைள	வீட்ைட	விட் த்	 ரத்த
ஏதாவ 	ஒ 	காரணம்	கிைடக்காதா	என் 	காத் க்	ெகாண் க் ம்
அவ ைடய	சித்தியின்	ைகக் ப்	ேபாய்ச்	ேசர்ந்தால்	ேபா ம்;	அந்தப்
ண்ணியவதி,	‘பள்ளிக்	 டத் க் ப்	ேபாகிேறன்,	ேபாகிேறன்	என் 	ஒட்ட க் ப்
ேபாய்	யாேரா	ஒ 	த ய டன்	 த்த த் விட்டா	வ கிறாய்?'	என் 	அவைள
உடேன	வீட்ைட	விட் த்	 ரத்திவி வாள்.	அதற் ப்	பின்	உன்ைனத்	ேத 	வந்
சரண்	அைடவைதத்	தவிர	அவ க் 	ேவ 	வழிேய	இல்ைல!'	
இப்ப யாகத்தாேன	சிவாஜி	மீைச	தன்	கைடசி	ேயாசைனையச்	ெசால்ல,	அைத



அப்ப ேய	ஏற் 	எம்.	ஜி.	ஆர்.	மீைச	ெசய்ய,	அதனால்	வீட்ைட	விட் 	ெவளிேய
விரட்டப்பட்ட	பத்மாவதியாகப்பட்டவள்	கண்ணீ ம்	கம்பைல மாகத்	ெத விேல
வந் 	நிற்க,	அதற்காகேவ	காத்தி ந்த ேபால்	சிவாஜி	மீைச	அவைள	ெந ங்கி,
‘எனக் 	அப்ேபாேத	ெதரி ம்,	அந்தப்	பயல்	இப்ப ச்	ெசய்வாெனன் !
கவைலப்படாேத,	நான்	இ க்கிேறன்	உன்	கண்ணீைர	என்	ெசந்நீரால்	 ைடக்க!'
என் 	‘சினிமா	வசனம்'	ேபச,	அைத	அவள்	ேவ 	வழியின்றி	நம்பி,	ெகாட்
ேமளத் க் ப்	பதிலாகக்	 ட்டத்தினரின்	ைகெயாலி	 ழங்க,	அந்த	அ ம்
மீைசக் 	மாைல	 ட் 	ஒ வா 	மனம்	ேத வாளாயினள்.'	
இந்த	விதமாகத்தாேன	பாதாளம்	தன்	 தல்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,
‘இப்ேபா 	ெசால் ம்?	இதில்	எம்.	ஜி.	ஆர்.	மீைச	ெசய்த 	சரியா,	சிவாஜி	மீைச
ெசய்த 	சரியா?	என் 	விக்கிரமாதித்தைரக்	ேகட்க,	‘இரண் 	மீைசகள்
ெசய்த ம்	சரியல்ல!'	என் 	அவர்	பதில்	ெசால்ல,	அ தான்	சமயெமன் 	பாதாளம்
அவரிடமி ந் 	தப்பி,	மீண் ம்	ேபாய்	 ங்ைக	மரத்தின்ேமல்	ஏறிக்ெகாண்
விட்ட 	காண்க...காண்க...காண்க.…	
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மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தர்	ம ப ம்	 ங்ைக	மரத்தின்ேமல்	ஏறி,	பாதாளத்ைதப்
பி த் க்	ெகாண் 	வர,	அ 	அவ க் ச்	ெசான்ன	இரண்டாவ 	கைதயாவ :	

‘ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்	ேக ம்!	‘மாரப்பன்,
மாரப்பன்’	என் 	ஒ 	மந்திரவாதி	இந்த	மாநிலத்திேல	உண் .	அவன்	ஊர்	ஊராகச்
ெசன் ,	தனக் த்	ெதரிந்த	வித்ைதகள்	பலவற்ைறக்	காட் ப்	பிைழப்ப ண் .
அப்ப 	ஒ 	நாள்	ஒர்	ஊரில்	அவன்	வித்ைத	காட் க்	ெகாண் க் ங்	காைலயில்,
ன் 	வாலிபர்கள்	ேசர்ந்தாற்	ேபால்	அைதப்	பார்க்க	வந்தார்கள்.	மந்திரவாதி

வழக்கம்	ேபால்	மணைலக்	கயிறாக்கிக்	காட் ,	கயிற்ைறப்	பாம்	பாக்கிக்	காட் ,
மாங்ெகாட்ைடைய	மரமாக்கிக்	காட் 	 த்த	பிற ,	'இேதா,	இந்தப்
ெபட் யிலி ந் 	ஒர்	அழகான	ெபண்	வரப்ேபாகிறாள்,	பா ங்கள்!	இேதா,	இந்தப்
ெபட் யிலி ந் 	ஒர்	அழகான	ெபண்	வரப்	ேபாகிறாள்	பா ங்கள்!'	என் 	ெசால்லிக்
ெகாண்ேட	ெசன் ,	தன்	மைனவி	ம யின்	உதவி டன்	ஒ 	ெபட் ையத்	 க்கிக்
ெகாண் 	வந் 	 ட்டத்தின க் 	ந ேவ	ைவத்தான்.	காலியாயி ந்த	அந்தப்
ெபட் ைய	அவன்	எல்ேலா க் ம்	திறந் 	காட் ,	'நன்றாகப்	பார்த் க்
ெகாள் ங்கள்;	சந்ேதகமாக	இ ந்தால்	ெபட் க் 	அ ேக ட	வந் 	பார்த் க்
ெகாள் ங்கள்!'	என் 	ெசால்லிப்	ெபட் ைய	‘டப்'	ெபன் 	 ,	' !	மந்திரக்காளி,
மாயக்காளி!	ஓ 	வா ,	ஜக்கம்மா!’	என் 	தன்	ைகயிலி ந்த	ஒ 	சி 	ேகாலால்
அந்தப்	ெபட் ைய	ஒ 	தட் த்	தட்ட,	அைதத்	திறந் 	ெகாண் 	அழகான	ெபண்
ஒ த்தி	'ஜி ஜி '	ெவன் 	ெவளிேய	வ வாளாயினள்.	

ேவ க்ைக	பார்க்க	வந்தி ந்த	வாலிபர்கள்	 வ ம்	அந்தப்	ெபண்ணின்	அழகில்
மயங்கி,	'உண்ைமயிேலேய	இவள்	ெபண்ணாயி ப்பாேளா?	அல்ல ,	மாயமாய்
வந்த ேபால்	மாயமாய்	மைறந் வி வாேளா?'	என் 	அவைளேய	இைம
ெகாட்டாமல்	பார்த் க்	ெகாண் க்க,	அந்தப்	ெபண்ணாகப்பட்டவள்	 ட்டத்ைதச்
ற்றிக்	ைகேயந்தி	வ வாளாயினள்.	

ஏந்திய	ைகயில்	எல்ேலா ம்	ஐந் 	ைபசா,	பத் 	ைபசா	என் 	ேபாட,	வாலிபர்கள்
வ ம்	 ைறேய	ஒ 	 பா,	இரண் 	 பா,	 ன் 	 பா	என் 	ேபாட் 	ேபாட் க்

ெகாண் 	ேபாட் விட் ,	அவ ைடய	நன்றிைய	எதிர்பார்த் 	நிற்பாராயினர்.
அவேளா	தைலக் 	ஒ 	 ன்னைகயாகத்	தன்	நன்றிையத்	ெதரிவித் விட் ,
தன் ைடய	ைகயில்	ேசர்ந்த	காைச	மந்திரவாதியிடம்	ெகா த் விட்



நிற்பாளாயினள்.	
அ வைர	அவள்	மாயமாய்	மைறயாமலி ந்தைதக்	கண்ட	வாலிபர்கள்	 வ ம்,
அவள்	அந்த	மாரப்பனின்	ெபண்ணாய்த்தான்	இ க்க	ேவண் ெமன்
ஊகித் ,	அவர்கள்	தங்கள்	கைடையக்	கட் ம்	வைர	அங்ேகேய
காத்தி ப்பாராயினர்.	

காைச	எண்ணிப்	ைபக் ள்	ேபாட் க்	ெகாண்ட ம்	கைடையக்	கட் த்
ேதாளின்ேமல்	ேபாட் க்ெகாண் ,	தன்	பரிவாரங்க டன்	 டாரத்ைத	ேநாக்கி
அந்த	மந்திரவாதி	நடக்க,	அவ ைடய	பரிவாரத்தில்	அவன்,	அவன்	மைனவி
ம ,	ெபட் க் ள்ளி ந் 	வந்த	அந்தப்	ெபண்-ஆக	 வைரத்	தவிர	ேவெறா
வாலிப ம்	இ க்கக்	கண் ,	‘அவன்	யாராயி க் ம்?	அவ ைடய
அண்ணனாயி ப்பாேனா?	அல்ல 	கணவனாயி ப்பாேனா?	அப்ப யி ந்தால்
அந்தப்	ெபண்	தங்க க் க்	கிைடக்காமற்	ேபாய்வி வாேளா?	அவள்
கிைடக்காமற்	ேபாய்விட்டால்	தாங்கள்	உயிர்	வாழ்வ 	எங்ஙனம்?'	என் 	பலவாறாக
எண்ணிக்	 ழம்பிக்	ெகாண்ேட,	வாலிபர்கள்	 வ ம்	அவர்கைளத்
ெதாட வாராயினர்.	
வழியில்	ஏேதா	ேபச்ேசா 	ேபச்சாக,	'இந்த	வ சமாவ 	தங்கச்சிக் 	எப்ப யாவ
கலியாணத்ைதச்	ெசஞ் 	 ச்சிட ம்'	என் 	அவர்கேளா 	ெசன்ற	அந்த
வாலிபன்	ெசால்ல,	‘தங்கச்சியா?	நல்ல	ேவைள,	பிைழத்ேதாம்!’	என் 	வாலிபர்கள்
வ ம்	தங்கள்	மார்ைபத்	தாங்கேள	தடவி	விட் க்	ெகாள்ள,	'அவ க்ெகன்

ஒ வன்	எங்ேக	பிறந்தி க்கிறாேனா?'	என் 	மாரப்பன்	ஏங்க,	‘இேதா,	ஒ வ க்
வராகப்	பிறந்தி க்கிேறாம்'	என்ப ேபால்	ைமயல்	ெகாண்ட	வாலிபர்கள்	 வ ம்

ைபயப்	ைபய	அவர்கைள	ெந ங் வாராயினர்.	
‘இ ப்ப 	ஒ த்தி;	அவைள	 ன் 	ேபர்	எப்ப க்	கலியாணம்	ெசய் ெகாள்ள

ம்?	என்றான்	அவர்களில்	ஒ வன்.	

‘அெதன்னேவா	எனக் த்	ெதரியா ;	அவைள	நான்தான்	கலியாணம்	ெசய்
ெகாள்ேவன்!’	என்றான்	இன்ெனா வன்.	

‘நீங்கள்	இ வ ம்	எப்ப யாவ 	ேபாங்கள்;	அவள்	எனக் த்தான்;	எனக்ேக
எனக் த்தான்	என்றான்	மற்ெறா வன்.	

இதனால்	ஏற்பட்ட	சர்ச்ைசயில்	நண்பர்களாயி ந்த	 வ ம்	விேராதிகளாகி,
ஒ வைர	விட் 	ஒ வர்	பிரிய,	அவர்களில்	ஒ வன்	மற்ற	இ வ க் ம்
ெதரியாமல்	அந்தப்	ெபண்ணின்	தந்ைதையச்	சந்தித் ,	‘உங்கள்	ெபண்ைண	நான்
மணந் ெகாள்ள	வி ம் கிேறன்!’	என் 	ெசால்ல,	‘சரி'	என் 	ெசால்லிவிட்டான்
அவன்.	

அேத	மாதிரி	இன்ெனா வன்	அந்தப்	ெபண்ணின்	தாையச்	சந்தித் ,	‘உங்கள்



ெபண்ைண	நான்	மணந் 	ெகாள்ள	வி ம் கிேறன்’	என் 	தன்	வி ப்பத்ைதத்
ெதரிவிக்க,	‘சரி'	என் 	ெசால்லிவிட்டாள்	அவள்.	
மற்ற	இ வைர ம்	பின்பற்றி	 ன்றாமவ ம்	அந்தப்	ெபண்ணின்	அண்ணைனச்
சந்தித் ,	‘உங்கள்	தங்ைகைய	நான்	மணந் ெகாள்ள	வி ம் கிேறன்	என்
ெசால்ல,	'சரி'	என் 	ெசால்லிவிட்டான்	அவன்.	

ெபண் க் ரியவர்	 வர்;	அந்தப்	ெபண்ைண	மணந் 	ெகாள்ள	வி ம்பியவர்
வர்.	அவர்க ம்	ஒ வ க்ெகா வர்	ெதரியாமல்	இவர்க க் 	வாக் தி

அளித் விட்டனர்;	இவர்க ம்	ஒ வ க்ெகா வர்	ெதரியாமல்	அவர்களிடமி ந்
வாக் தி	ெபற் க்	ெகாண் 	விட்டனர்.	
விஷயம்	அம்பலத் க் 	வந்தேபா ,	'யா க் 	யார்	அந்தப்	ெபண்ைணக்
ெகா ப்ப ?	யார்	அவ க் 	மாைலயி வ ?’	என் 	ஒ வ க் ம்
விளங்கவில்ைல!	
நீண்ட	ேநரம்	தா ைய	உ வி	ேயாசிப்பதற் ப்	பதிலாகத்	தைலையத்	தடவி
ேயாசித்த	பிற 	மந்திரவாதி	ெசான்னான்:	

‘நாைள	காைல	 வ ம்	 டாரத் க் 	வா ங்கள்;	என்	ெபண்ைண	‘ஜக்கம்மா!'
என் 	அைழத் ப்	ேப ங்கள்;	உங்களில்	யாைர	அவள்	மணந் 	ெகாள்ள
வி ம் கிறாேளா,	அவ க் 	நான்	அவைளக்	ெகா த் 	வி கிேறன்.	என்ன,
சரிதானா?'	
‘சரி'	என் 	 வ ம்	ேபாய்,	ம நாள்	காைல	அவன்	 டாரத் க் 	வந்தனர்.	
இ வர்	ெவளிேய	நிற்க,	ஒ வன்	உள்ேள	ேபாய்,	‘ஜக்கம்மா!’	என்றான்;	அவள்
அவைனத்	தி ம்பிப்	பார்க்கவில்ைல.	

மீண் ம்	அவன்,	'ஜக்கம்மா!’	என்றான்	சற் 	உரக்க.	
அப்ெபா ம்	அவள்	அவைனத்	தி ம்பிப்	பார்க்கவில்ைல.	
ன்றாம்	 ைறயாக,	'ஒ,	ஜக்கம்மா!’	என் 	அவன்	ெதாண்ைட	கிழியக்	கத்த,

அப்ெபா ம்	அவள்	அவைனத்	தி ம்பிப்	பார்க்காமல்	ெசல்ல,	'சரியான	ெசவி
ேபாலி க்கிற ;	இைதக்	கட் க்	ெகாண் 	யாரால்	மார க்க	 ம்?’	என்
அவன்	எ த்தான்	ஒட்டம்!	

அவ க் 	அ த்தாற்ேபால்	இரண்டாமவன்	வந் ,	‘ஜக்கம்மா!’	என்றான்.	

அவள்	தி ம்பினாள்;	'என்ைன	மணக்க	உனக் ச்	சம்மதமா?’	என்றான்	அவன்.	

'ேபேப	ேப	ேபேப!'	என்றாள்	அவள்!	

‘இெதன்னடா	இழ !	இவள்	ஊைமயாயி க்கிறாேள?	என்னதான்
அழகாயி ந்தா ம்	இவைளக்	கலியாணம்	பண்ணிக்ெகாண் 	என்ன	ெசய்வ ?'



என் 	அவன்	அவைளத்	தி ம்பிக் டப்	பார்க்காமல்	பி த்தான்	ஒட்டம்!	
ன்றாமவன்	வந் ,	'ஜக்கம்மா!'	என்றான்	ெமல்ல.	

அவள்	 ன்னைக டன்	தி ம்பினாள்.	
‘என்ைன	மணக்க	உனக் ச்	சம்மதமா?’	என்றான்	அவன்;	'சம்மதம்!'	என்றாள்
அவள்.	
‘அப்ப யானால்	நீ	ெசவி ம்	இல்ைல,	ஊைம ம்	இல்ைலயா?'	என் 	அவன்	ேகட்க,
‘இல்ைல,	நீங்கள்	 வ ம்	என்ேமல்	ெகாண்ட	காதல்	எவ்வள 	 ரம்
உண்ைமயான 	என்பைத	அறிந் ெகாள்ளேவ	நான்	அவ்வா 	ந த்ேதன்!’	என்
அவள்	ெசால்ல,	'சரியான	ேசாதைன!	அந்தச்	ேசாதைனயில்	நான்	ெவற்றி
ெபற் விட்ேடன்!'	என் 	அவன்	வியக்க,	அவர்கள்	இ வ க் ம்	அக்கணேம
மணம்	 த் 	ைவத் விட்டான்	மந்திரவாதியான	அந்தத்	தந்திரவாதி.'	

பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	‘இவர்களில்	யார்
த்திசாலி?'	என் 	விக்கிரமாதித்தைரக்	ேகட்க,	'சந்ேதக	ெமன்ன,
மந்திரவாதிதான்!'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	பாதாளம்	ம ப ம்
அவரிடமி ந் 	தப்பி,	மீண் ம்	ேபாய்	 ங்ைக	மரத்தின்ேமல்	ஏறிக்ெகாண்
விட்ட 	காண்க...	காண்க....	காண்க…	
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மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தர்	ம ப 	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறி,	பாதாளத்ைதப்
பி த் க்	ெகாண் 	வர,	அ 	அவ க் ச்	ெசான்ன	 ன்றாவ 	கைதயாவ :	

‘ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்ேக ம்!	'இரண்டாவ 	உலக
மகா	 த்தம்,	இரண்டாவ 	உலக	மகா	 த்தம்’	என் 	ஒ 	பயங்கர	 த்தம்	இந்தப்
பாரிேல	நடந்த ண் .	அந்த	 த்தம்	நடந் 	ெகாண் ந்த	காைலயில்
பர்மாவிலி ந்த	இந்தியர்	பலர்	பயந் 	ேபாய்,	இந்த	இந்தியா	ேதசத்ைத	நா
அகதிகளாக	வந்த ண் ,	அப்ப 	வந்தவர்களிேல	 ன் 	தம்பதியர்	ஒ 	நாள்
இர 	ஒ 	ெசல்வந்தர்	வீட் க் ச்	ெசன் ,	‘ஐயா,	இன்றிர 	இங்ேக	தங்க
எங்க க் க்	ெகாஞ்சம்	இடம்	ெகா ப்பீர்களா?'	என் 	ேகட்க,	'ெகாஞ்சம்	என்ன,
நிைறய	உண் !'	என்றார்	அவர்.	

கா 	மைலெயல்லாம்	கால்	க க்க	நடந் 	வந்த	தம்பதியர்	அ வ ம்,	'அப்பாடா,
அம்மா !’	என் 	அமர்ந் ,	தங்கைளத்	தாங்கேள	ஆ வாசப்ப த்திக்
ெகாண் க்க,	‘இந்த	உலகத்திேல	எந்த	 கத்ைத	நீங்கள்	ெபரிய	 கமாக
நிைனக்கிறீர்கள்?’	என் 	ேகட்டார்	ெசல்வந்தர்.	
'அன்ன	 கேம	ெபரிய	 கம்!'	என்றார்	ஒ வர்.	
‘ெபண்	 கேம	ெபரிய	 கம்!'	என்றார்	இன்ெனா வர்.	

‘நித்திைர	 கேம	ெபரிய	 கம்!'	என்றார்	மற்ெறா வர்.	
'அப்ப யா?'	என்ற	ெசல்வந்தர்,	‘அன்ன	 கேம	ெபரிய	 கம்!’	என்ற	தம்பதிய க்
அ ைவேயா 	அன்னமிடச்	ெசான்னார்;	‘ெபண்	 கேம	ெபரிய	 கம்!'	என்ற
தம்பதிய க் 	‘மலர்	மஞ்சம்'	தயாரித் க்	ெகா க்கச்	ெசான்னார்;	‘நித்திைர
கேம	ெபரிய	 கம்’	என்ற	தம்பதிய க் 	‘இலவம்	பஞ் 	ெமத்ைத'	ேபாடச்

ெசான்னார்.	இப்ப யாகத்தாேன	அவரவர்கள்	வி ம்பியைத	அவரவர்க க் ச்
ெசய் 	ெகா த் விட் ,	அவர்	 ங்கப்	ேபாக,	ந 	இரவில்	யாேரா	ஒ வர்	வந்
அவ ைடய	அைறக்	கதைவத்	தட்ட,	'யார்	அ ?’	என் 	ேகட் க்ெகாண்ேட	வந்
கதைவத்	திறந்தார்	அவர்.	
‘நான்தான்!'	என்றார்	வந்தவர்.	

‘நான்தான்	என்றால்...	?'	



‘ெபண்	 கேம	ெபரிய	 கம்	என்ேறேன,	அவன்தான்	நான்!'	என்றார்	வந்தவர்.	
‘ஓ,	என்ன	விஷயம்?’	என்றார்	வீட் க் ரியவர்.	

‘பசிக்கிற !'	என்றார்	வந்தவர்.	
‘அப்ப யா?	உட்கா ம்!'	என் 	அவைரச்	ெசல்வந்தர்	உட்கார	ைவக்க,
இன்ெனா வர்	வந் ,	'நித்திைர	 கேம	ெபரிய	 கம்	என்ேறேன,	அவன்தான்	நான்'
என்றார்	தயங்கித்	தயங்கி.	
‘ஓ,	என்ன	விஷயம்?’	என்றார்	ெசல்வந்தர்.	

‘பசிக்கிற !’	என்றார்	அவர்.	
‘அப்ப யா?	உட்கா ம்’	என் 	அவைர ம்	உட்கார	ைவத் விட் ,	‘இன்ெனா வர்
எ ந் 	வரவில்ைலயா?'	என் 	ெசல்வந்தர்	ேகட்க,	‘இல்ைல,	அவர்தான்	 றட்ைட
விட் க்	ெகாண் 	 ங் கிறாேர!'	என்றனர்	இ வ ம்	வயிற்ெறரிச்ச டன்.	

‘ஏன்,	நீங்கள்	 ங்கவில்ைலயா?'	என்றார்	வீட் க்	 ரியவர்.	

‘ க்கம்	வந்தால்தாேன	 ங்க?	பசிதான்	வயிற்ைறக்	கிள் கிறேத!'	என்றனர்
இ வ ம்.	
‘உங்கள்	ெபண்	 கம்,	நித்திைர	 கெமல்லாம்	என்னவாயின?'	என் 	ெசல்வந்தர்
ேகட்க,	‘அன்ன	 கத் க் 	அப்பால்தான்	அந்த	 கெமல்லாம்	என்
இப்ேபாதல்லவா	ெதரிகிற 	எங்க க் ?'	என் 	இ வ ம்	ெசால்ல,	'அப்ப யா?'
என் 	ெசல்வந்தர்	சிரித் ,	அவர்க க் ம்	அ ைவேயா 	அன்னமிட,	அைத
உண் 	அவர்க ம்	ஆனந்தமாக	உறங்கலாயினர்	என்றவா ...	என்றவா ...
என்றவா .....’	

பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	‘இந்த	 ன் 	 கங்களில்
எந்த	 கத்ைத	நீங்கள்	ெபரிய	 கமாக	நிைனக்கிறீர்கள்?’	என்
விக்கிரமாதித்தைரக்ேகட்க,	‘அன்ன	 கத்ைதத்தான்!”	என் 	விக்கிரமாதித்தர்
ெசால்ல,	பாதாளம்	ம ப ம்	அவரிடமி ந் 	தப்பி,	மீண் ம்	ேபாய்	 ங்ைக
மரத்தின்ேமல்	ஏறிக்ெகாண் 	விட்ட 	காண்க....	காண்க....	காண்க...…
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விக்கிரமாதித்தர்	ம ப ம்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறி,	பாதாளத்ைதப்
பி த் க்	ெகாண் 	வர,	அ 	அவ க் ச்	ெசான்ன	நான்காவ 	கைதயாவ :	

‘ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்	ேக ம்!	'ராசாத்தி,
ராசாத்தி'	என் 	ஒ 	ரவிக்ைக	ேபாடாத	அழகி	எங்கள்	கிராமத்தில்	உண் .
அவ க் த்	தந்ைதயில்ைல;	தாய்	உண் .	அந்தத்	தாைய ம்	தன்ைன ம்
காப்பாற்றிக்	ெகாள்வதற்காக	அவள்	வயற்	காட் 	ேவைலக் ப்	ேபாவ ண் .
அவ ைடய	நிறம்	க ப் த்தான்	என்றா ம்,	அந்தக்	க ப் 	எண்ெணய்	விட்
வழித்தாற்ேபால்	எப்ேபா ம்	பளபளெவன் 	மின்னிக்	ெகாண்ேட	இ க் ம்.
ப வத்தின்	பரி ரண	அழ 	ஒவ்ெவா 	அங்கத்தி ம்	 ரித் 	நின்ற	அவைளப்
பார்த்தால்	பசி	தீ ம்;	ெதாட்டால்	மயக்கம்	வ ம்;	ேபசினால்	பித்ேத	பி த் வி ம்.
அரிவாைள	இைடயில்	ெச கிக்ெகாண் 	அவள்	வயற்காட் 	ேவைலக்
அைசந் 	அைசந் 	நடந் 	ெசல் ம்ேபா 	பின்னாலி ந் 	அவள்	அழைகப்
பார்க் ம்	வாலிபர்களின்	மனெமல்லாம்	அவ ைடய	இைடையப்	ேபாலேவ
அப்ப ம்	இப்ப மாக	ஆ 	அைச ம்.	அவ ைடய	வட்ட	விழி	எப்ெபா தாவ
ஒ 	சமயம்	எேதச்ைசயாக	அந்த	வாலிபர்கைள	ஒ 	ேநாக் 	ேநாக்கி,	ஒ 	 ற் ச்
ற்றி	வந் 	நின்றால்	ேபா ம்;	அவர்க ம்	தங்கைள	மறந் 	அவைள	அப்ப ேய

ஒ 	 ற் ச்	 ற்றி	வந் 	நிற்பார்கள்.	

அப்ப ச்	 ற்றி	வந் 	நின்றவர்களிேல	 வைர	அவ டன்	எப்ேபா ம்	பார்க்கலாம்.
அவர்களில்	ஒ வன்	ெபயர்	வீரன்;	இன்ெனா வன்	ெபயர்	தீரன்;
மற்ெறா வன்	ெபயர்	 ரன்.	இந்த	 வ ம்	காைலயில்	அவ க்காக	அவள்

ைசையச்	 ற்றிச்	 ற்றி	வ வார்கள்;	பகலில்	வயற்காட்ைடச்	 ற்றிச்	 ற்றி
வ வார்கள்;	மாைலயில்	அவள்	 ளிக்க	வ ம்	ஆற்றங்கைரையச்	 ற்றிச்	 ற்றி
வ வார்கள்.	
அவ ைடய	ேமனியழைக	ஒ 	நாைளக் 	ஒ ைறயாவ 	மைறந்தி ந்
பார்க்காவிட்டால்	அவர்க க் த்	 க்கம்	பி க்கா ;	அன்ைறய	ஏக்க ம்	தீரா .	

இப்ப யாகத்தாேன	அவர்க ைடய	ஏக்கம்	அவர்கள்	 ங் ம்ேபா 	 ங்கி,
விழிக் ம்ேபா 	விழித் க்	ெகாண் க்க,	அவர்களில்	ஒ வன்	ஒ 	நாள்,
‘ெபயைரத்தான்	வீரன்	என் ம்,	தீரன்	என் ம்,	 ரன்	என் ம்	நாம்	ைவத் க்



ெகாண் க்கிேறாேம	தவிர,	நம்மில்	ஒ வ க்காவ 	அந்தப்	ெபண்ணின்
ைகயி ள்ள	அரிவாைளப்	பி ங்கி	அப்பால்	எறிந் விட் ,	அவைள	அப்ப ேய
கட் ப்	பி த் 	அவள்	கன்னத்தில்	ஓர்	'இச்'	ெகா க்கத்	ைதரியமில்ைலேய?’
என்றான்	ெப ச் டன்.	

‘அைத	நிைனத்தால்தான்	எனக் 	ெவட்கமாயி க்கிற !”	என்றான்
இன்ெனா வன்.	

'அைத	நிைனத்தால்தான்	எனக் ம்	ெவட்கமாயி க்கிற !’	என்றான்
மற்ெறா வன்.	

இவர்கள்	 வ ம்	இப்ப 	ெவட்கப்பட் க்	ெகாண் க்க,	ஒ 	நாள்
பண்ைணயாராகப்பட்டவர்	ராசாத்தியின்	அழகிேல	ெசாக்கி,	'ஏ,	 ட் !
இன்னிக் க்	 ளிச்ச ம்	என்	வீட் க் க்	ெகாஞ்சம்	வாேயன்!'	என்
வாெயல்லாம்	பல்லாய்	ேவண்ட,	'இன்னிக் க்	 ளிச்ச ம்	உங்க	வீட் க் 	வந்தா,
நாைளக் 	நான்	 ளிக்காம	இல்ேல	இ க்க ம்?'	என் 	அவள்	 கம்	சிவக்கத்
தன்	உடைல	ஒ 	 க் 	 க்கி	நிற்க,	'அ க் த்தான்	இப்ேபா	 ப்,
காண்ேடாம் 	என்னெவல்லாேமா	வந்தி க்ேக !’	என் 	அவர்	அவ க் த்
ைதரிய ட் வாராயினர்.	‘ ப்பா!’	
'ஆமாம்,	ஆஸ்பத்திரிக் ப்	ேபாய்	அைத	வச்சிகிட் 	வந் ட்டா	அந்த	வம்ேப
வராதாம்;	இஷடத் க் 	விைளயாடலாமாம்!'	

‘உங்க க் 	எல்லாம்	விைளயாட்டாயி க் !’	

‘வாழ்க்ைகேய	ஒ 	விைளயாட் த்தாேன ?'	

‘இ க் ம்;	பணக்கார க் 	அ 	விைளயாட்டாய்த்தான்	இ க் ம்.	ஏைழக்
அ 	ேவதைனயாயில்ேல	இ க் ?'	

‘என்ன	ேவதைன?	தவறினால்	நா 	 ழந்ைதகள்	பிறக் ம்;	அவ்வள தாேன?'	

‘ஏன்,	அனாைதக்	 ழந்ைதகளாக	அைலயவா?'	
'ஆமாம்;	அதற் த்தான்	நம்ம	ேதசம்	ஏற்ெகனேவ	ேபர்	ேபானதாச்ேச!	நாம்

சாவா	அைலயவிடப்	ேபாேறாம்?'	

‘அப் றம்	அந்த	மாதிரிக்	 ழந்ைதக க் 	நீங்க	அனாைத	ஆசிரமம்	கட் வீங்க;
தாராளமா	தான	த மம்	ெசய்வீங்க;	அப்ப த்தாேன?'	

'ஆமாம்;	பாவ ம்	நாேன,	 ண்ணிய ம்	நாேன!'	

‘நல்ல	 த்தய்யா,	உங்க	 த் !'	என் 	அவள்	சிரிக்க,	'ஐேயா,	சிரிக்காேத !	உன்
சிரிப் 	என்ைன	எங்ேகேயா	 க்கிக்கிட் ப்	ேபா த ,	என்ைன	எங்ேகேயா

க்கிக்கிட் ப்	ேபா த !'	என் 	அவர்	ேம ம்	ெசாக்கி,	அவைளத்	தாவி



அைணக்கப்	ேபாக,	‘அட,	உன்ைனக்	கட்ைடயிேல	ைவக்க!'	என் 	அவள்
அவ ைடய	கன்னத்தில்	‘பளார்'	என் 	அைறந் விட் ,	‘உன்	ேவைல ம்	ேவணாம்,
நீ ம்	ேவணாம்,	ேபா!’	என் 	தன்	 ைசைய	ேநாக்கி	நைடையக்
கட் வாளாயினள்.	
‘அப்ப யா	ேசதி?	உன்ைன	விட்ேடனா,	பார்!'	என் 	க விக்	ெகாண்ேட	ெசன்ற
பண்ைணயார்,	அன்றிரேவ	தன் ைடய	அ யாட்களில்	சிலைர	ஒ 	ஜீப் டன்
அவ ைடய	 ைசக் 	அ ப்பி,	 ங் ம்ேபா 	அவள்	வாயில்	 ணிைய
அைடத் 	அவைளத்	 க்கிக்	ெகாண் 	வந் 	வி மா 	ெசால்லி	அ ப்ப,
அவர்கள்	அப்ப ேய	ெசன் 	அவைளத்	 க்கி	வண் யில்	ேபாட் க்ெகாண்
தி ம்ப,	சத்தத்ைதக்	ேகட் 	விழித் க்	ெகாண்ட	அவ ைடய	தாயார்,	'ஐேயா,
என்	மகைள	யாேரா	வந் 	 க்கிக்	ெகாண் 	ேபாகிறார்கேள!'	என் 	கதற,	‘யார்
அம்மா,	யார்?’	என் 	அக்கம்பக்கத்தி ள்ளவர்கள்	ேகட் க்	ெகாண்ேட	வந்
அவைளச்	 ழ்ந் 	ெகாள்வாராயினர்.	

‘அ தாேன	ெதரியவில்ைல	எனக் !'	என் 	அவள்	அ 	 லம்ப,	'ஓ ங்கள்,
ஓ ங்கள்!	உடேன	ேபாலீசில்	 கார்	ெசய் ங்கள்!'	என்றார்	அவைளச்
ற்றியி ந்தவர்களில்	ஒ வர்.	

‘இப்ேபாேத	 கார்	ெசய் 	ைவத்தால்தான்	நல்ல ;	இரண் 	 ழந்ைதக க் த்
தாயாவதற் ள்ளாகவாவ 	ேபாலீசார்	அவைளக்	கண் பி ப்பார்கள்!’	என்றார்
இன்ெனா வர்.	
'அவள்	தாயாவாேளா,	தற்ெகாைல	ெசய் ெகாண் 	வி வாேளா?’	என்றார்
மற்ெறா வர்.	

'தற்ெகாைல	ெசய் ெகாண்டால்	அவள்	 ற்றவாளி;	தாயாக்கப்பட்டால்	அவைளத்
க்கிக்	ெகாண் 	ெசன்றவன்	 ற்றவாளி.	அ தான்	சட்டம்;	அ தான்	ஒ ங் !'

என்றார்	மற் ம்	ஒ வர்.	
‘என்ன	சட்டேமா,	என்ன	ஒ ங்ேகா?	சமயத்தில்	எ ம்	ைக	ெகா ப்பதில்ைல!'
என்றார்	ஒர்	அ பவசாலி.	
இந்தச்	சமயத்தில்	அங்ேக	வி ந்த த் க்ெகாண் 	ஓ 	வந்த	வீர ம்	தீர ம்
ர ம்	'கவைலப்படாதீர்கள்;	நாங்கள்	இ க்கிேறாம்,	அவைளக்	காப்பாற்ற!’	என்

அவள்	தாயாைரத்	ேதற்ற,	‘எப்ப க்	காப்பாற் வீர்கள்?’	என் 	அவைளச்
ற்றியி ந்தவர்கள்	அைனவ ம்	அவர்கைள	ஏக	காலத்தில்	ேகட்பாராயினர்.	

‘அதற் 	ேவண் யெதல்லாம்	ஒேர	ஒ 	ஜீப்தான்!’	என்றான்	வீரன்.	

'ஆமாம்,	என்னிடம்	ஒ 	ஜீப்	இ ந்தால்	அவைளக்	ெகாண் 	ேபான	அந்த	ஜீப்ைப
நான்	 ரத்திப்	பி த் 	வி ேவன்!'	என்றான்	தீரன்.	



‘நான்	ேவண் மானால்	அதற் 	ஏற்பா 	ெசய்கிேறன்!'	என்றான்	 ரன்.	

‘ெசய்;	உடேன	ெசய்!'	என் 	தீரன்	 க்க,	 ரன்	அப்ப ேய	ெசய்ய,	தீரன்	அைத
எ த் க்ெகாண் 	ேபாய்	ராசாத்திையப்	பண்ைணயாரின்	ஆட்களிடமி ந்
மீட் க்	ெகாண் 	வ வானாயினன்.'	

பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	‘இப்ேபா 	அந்தப்	ெபண்
யா க் ச்	ேசரேவண் ம்?	ேயாசைன	ெசான்ன	வீர க்கா?	ஜீப் க் 	ஏற்பா
ெசய்த	 ர க்கா?	அந்த	ஜீப்பில்	ேபாய்	அவைள	மீட் க்ெகாண் 	வந்த
தீர க்கா?	என் 	விக்கிரமாதித்தைரக்	ேகட்க,	'தீர க் த்தான்!'	என்
விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	'அவைனத்தான்	அவ ம்	கலியாணம்
ெசய் ெகாண்டாள்!'	என் 	ெசால்லி	விட் ,	பாதாளம்	விக்கிரமாதித்தரிடமி ந்
தப்பி,	மீண் ம்	ேபாய்	 ங்ைக	மரத்தின்ேமல்	ஏறிக்ெகாண் விட்ட 	காண்க....
காண்க....	காண்க...…	
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விக்கிரமாதித்தர்	ம ப ம்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறி,	பாதாளத்ைதப்
பி த் க்	ெகாண் 	வர,	அ 	அவ க் ச்	ெசான்ன	ஐந்தாவ 	கைதயாவ :	

‘ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்	ேக ம்!	'ம ைர,	ம ைர
என் 	ஒ 	மாஜி	 காரன்	எங்கள்	ஊரிேல	உண் .	‘ம விலக்ைக	ரத் ச்	ெசய்ய
ேவண் ம்’	என் 	யாராவ 	ெசால்லிவிட்டால்	ேபா ம்;	அவ க் 	உடேன
க் க் 	ேமல்	ேகாபம்	ெபாத் க்	ெகாண் 	வந் வி ம்.	'ம விலக்ைகயாவ ,

ரத் ச்	ெசய்வதாவ !	மகான்	காந்தியின்	திட்டமல்லவா	அந்தத்	திட்டம்?	அைதக்
ைகவி வ 	அவைரேய	ைகவி வ 	ேபால்	ஆகாதா?	அதனால்	மக்கள்	இப்ேபா
எவ்வள 	மகிழ்ச்சிேயா 	இ க்கிறார்கள்!	அந்த	மகிழ்ச்சியில்	மண்ைணயா
அள்ளிப்	ேபா வ ?’	என்ெறல்லாம்	ேகட் ச்	சண்ைட	பி க்க	ஆரம்பித் வி வான்.
'ெபரிய	மனிதர்களில்	சிலர்	அப்ப ச்ெசால்வ 	சரி;	அதில்	நியாயம்	இ க்கலாம்.
இந்த	மாஜி	 காரன்	ஏன்	இப்ப ச்	ெசால்கிறான்?	இதில்	என்ன	நியாயம்	இ க்க

ம்?’	என் 	அவன்	ேமல்	மன்னார்	சாமி	என்பவன்	சந்ேதகம்	ெகாண் ,	ஒ
நாள்	அவ க் த்	ெதரியாமல்	அவைனத்	ெதாடர்ந் 	ெசல்ல,	அவ ம்	அவன்
மைனவி	மகிழம் ம்	ஒ 	மைலய வாரத்தில்	 ற் 	 ற் ம்	பார்த் க்ெகாண்ேட
கள்ளச்	சாராயம்	காய்ச் வைதக்	கண் 	தி க்கிட் ,	'அேயாக்கியப்	பயேல,
இதற் த்தான்	ம விலக்ைக	ரத் ச்	ெசய்யக்	 டா 	என் 	நீ	ெசால்கிறாயா?'
என் 	உ மிக்	ெகாண்ேட	அவைன	ெந ங்கி,	‘சாயம்	ெவ த் ப்	ேபாச் ப்பா,	உன்
சாயம்	ெவ த் ப்ேபாச் !’	என் 	சிரிக்க,	‘ஸ்,	சத்தம்	ேபாடாேத!	இப்ேபா 	இதில்
வ ம்	வ ம்ப 	ேவ 	எதி ம்	வ வதில்ைல.	ம 	விலக்ைக	ரத் ச்	ெசய்
விட்டால்	இந்த	வ ம்ப ெயல்லாம்	அநியாயமாக	அரசாங்கத் க்கல்லவா	ேபா ம்?
அப் றம்	நீ ம்	நா ம்	கஷ்டப்படாமல்	நா 	காைசக்	கண்ணாேல	பார்ப்ப 	எப்ப ?
ேவண் மானால்	நீ ம்	எங்கேளா 	 ட் ச்	ேசர்ந் 	ெகாள்.	எங்க க் க்
கிைடக் ம்	வ ம்	ப யில்	உனக் ம்	பங் 	த கிேறாம்.	என்	மைனவி	இங்ேக	வந்
நமக் 	ேவண் ய	சாராயத்ைதக்	காய்ச்சிக்	ெகா க்கட் ம்;	நாம்	இ வ ம்	அைத
ெவளிேய	ெகாண் 	ேபாய்	விற் விட் 	வரலாம்’	என் 	ெசால்ல,	‘சரி'	என்
அவ ம்	அவர்க டன்	 ட் ச்	ேசர்ந் 	ெகாள்வானாயினன்.	

இப்ப யாகத்தாேன	இவர்கள்	 வ ம்	 ட் 	வியாபாரம்	ெசய் ெகாண் 	வ ங்
காைலயில,	ஒ 	நாள்	இர 	ம ைரயாகப்பட்டவன்	தன் ைடய	 ட்டாளியான



மன்னார்சாமிைய	அைழத் க்ெகாண் 	சாராயப்	ைப ம்	ைக மாகப்	ப ங்கி
ப ங்கி	ெவளிேய	ெசல்ல,	சந்ேதகம்	ெகாண்ட	ேபாலீசார்	அவர்கைள	மடக்கி	என்ன
ெவன் 	பார்க்க,	 ட் 	ெவளிப்பட் 	அவர்கள்	இ வ ம்	ஆ 	மாதச்	சிைறத்
தண்டைனக் 	உள்ளாகி	கம்பி	எண் வாராயினர்.	
தனியாக	விடப்பட்ட	மகிழம் 	அதற் 	ேமல்	கள்ளச்	சாராயம்	காய்ச்சப்	பயந் ,
ெவள்ளரிப்	பிஞ் ,	ேவர்க்கடைல	 தலியவற்ைற	விற் ம்	அங்கா க்
ைடக்காரியாக	மாறி	வயி 	வளர்ப்பாளாயினள்.	

இவள்	இப்ப 	இ க் ங்	காைலயில்,	கள்ளத்	ேதாணியில்	இலங்ைகக் ச்
ெசன்றி ந்த	இவ ைடய	அண்ணனான	அய்யா த் 	என்பவன்,	அங்ேக	கால்
ஊன்ற	 யாமல்	இங்ேக	தி ம்பி	வர,	அவ ம்	அவன்	தங்ைக	மகிழம் ம்
ேசர்ந் 	ம ப ம்	கள்ளச்	சாராய	வியாபாரத்தில்	ஈ ப வாராயினர்.	
இவர்கள்	இ வ ம்	இப்ப யி க்க,	வி தைலயைடந் 	வீட் க் த்	தி ம்பி	வந்த
ம ைர,	இவர்கைளச்	சற் த்	 ரத்தில்	இ ந் 	பார்த் விட் ,	‘ேபாச் ,	என்
மானேம	ேபாச் !	மாற்றான்	ஒ வன்	என்	மைனவி டன்	இ ப்பதா?	அைதப்	பார்த்த
பின்	நான்	அந்த	வீட் க் ள்	 ைழவதா?’	என் 	மனம்	ெகாதித் த்	தி ம்ப,
ஒன் ம்	 ரியாத	மன்னார்சாமி,	'என்னப்பா,	என்ன	விஷயம்?’	என் 	ேகட்க,	'அேதா
பார்!’	என் 	அவன்	அவர்கைளச்	 ட் க்காட்ட,	'சரிதான்,	ஆ 	மாதம் ட
அவளாேல	தாங்க	 யவில்ைலேபால்	இ க்கிற !’	என் 	இவ ம்	அவ க்
ஏற்றாற்ேபால்	தாளம்	ேபா வானாயினன்.	

இதனால்	மனம்	உைடந்த	ம ைர	ஊ க் 	அப்பால்	இ ந்த	ஏரிக்கைரக்
வி வி ெவன் 	ெசன் ,	அங்கி ந்த	ஆலமரக்	கிைளெயான்றில்	தன்ைனத்

க்கிட் க்	ெகாண் 	ெதாங்க,	அைதக்	ேகள்விப்பட்ட	அய்யா த் ,
‘என்னாலல்லவா	என்	தங்ைகக் 	இந்தக்	கதி?'	என்ற	தன்ைன ம்	அேத	மரத்தில்

க்கிட் க்	ெகாண் 	ெதாங்க,	மகிழம் ,	‘என்னாலல்லவா	அவர்கள்
இ வ க் ம்	இந்தக்	கதி?'	என் 	தன்ைன ம்	அங்ேகேய	 க்கிட் க்ெகாண்
ெதாங்க	 யல்வாளாயினள்.	

அப்ேபா 	அவள்	ெகாஞ்ச ம்	எதிர்பாராத	விதமாக	அங்ேக	ஓர்	அதிசயம்
நிகழலாயிற் .	அந்த	அதிசயம்	என்ன	ெவன்றால்,	அங்ேக	ஏற்ெகனேவ

க்கிட் க்	ெகாண் ந்த	ம ைர ம்	அய்யா த் ம்	தங்கள்	 க் க்கயிற்ைறத்
தாங்கேள	கழற்றி	மரத்ேதா 	விட் 	விட் க்	கீேழ	 திக்க,	மகிழம் 	வியப்ேப
உ வாய்	அவர்கைளப்	பார்க்க,	‘ெமச்சிேனன்	ெபண்ேண,	ெமச்சிேனன்;	நீேய	என்
மானத்ைதக்	காத்த	மைனவி	என் 	அறிந் 	உன்ைன	நான்	ெமச்சிேனன்!”	என்
ம ைர	ெசால்ல,	'எல்லாம்	மச்சா ம்	நா ம்	ஏற்ெகனேவ	கலந் 	ெசய்த	ஏற்பா ,
தங்கச்சி!	நாங்கள்	மாட் க்	ெகாண் ந்த	 க் க்	கயி 	உண்ைமயில்	 க் ப்
ேபாட்ட	கயி 	அல்ல;	ெகட் 	 	ேபாட்ட	கயி .	இேதா	பார்த்தாயா?'	என்



அய்யா த் 	அந்த	 கைள	அவ க் 	இ த் 	இ த் க்	காட் ச்	சிரிக்க,
'எல்லாம்	மாரியாயியின்	மகிைம!'	என் 	மகிழம் 	மகிழ்ந் ,	மாரியாயிைய
நிைனத் த்	 திக்கலாயினள்	என்றவா ....	என்றவா ....	என்றவா ......’	

பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	‘இவர்களில்	யார்
த்திசாலி?’	என் 	விக்கிரமாதித்தைரக்	ேகட்க,	‘சந்ேதகெமன்ன,	ம ைரதான்!
ராவணனிடமி ந்த	சீைதைய	அக்கினிப்	பிரேவசம்	ெசய்யச்	ெசால்லி	ஏற் க்
ெகாண்ட	ராமைனப்ேபால,	தன்ைன	விட் 	ஆ 	மாதம்	ஒ ங்கியி ந்த	தன்
மைனவிையத்	 க் க்	கயிற்றில்	க த்ைதக்	ெகா க்கச்	ெசால்லி
ஏற் க்ெகாண் 	விட்டானல்லவா?’	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	பாதாளம்
அவரிடமி ந் 	தப்பி,	மீண் ம்	ேபாய்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்
ஏறிக்ெகாண் விட்ட 	காண்க....	காண்க...	காண்க.…	
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விக்கிரமாதித்தன்	ம ப ம்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறி,	பாதாளத்ைதப்
பி த் க்	ெகாண் 	வர,	அ 	அவ க் ச்	ெசான்ன	ஆறாவ 	கைதயாவ :	

‘ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்	ேக ம்!	'மாணிக்கம்,
மாணிக்கம்'	என் 	ஒ 	கிளி	ேஜாசியன்	இ ந்தான்.	அவ க் 	இந்த	ஊர்,	அந்த
ஊர்	என் 	இல்ைல;	எல்லா	ஊ ம்	அவன்	ஊர்தான்.	ைகயில்	கிளிக் ண்ைடத்

க்கிக்	ெகாண் ,	‘பட்சி	ேஜாசியம்	பார்க்கைலயா,	பட்சி	ேஜாசியம்!'	என் 	அவன்
ஊர்	ஊராகத்	ெத த்	ெத வாகக்	கால்	வலிக் ம்	வைர	 ற்றி	வ வான்.	காைல
வலித்தால்	ஏதாவ 	ஒ 	மரத்த ையப்	பார்த் 	உட்கார்ந் ,	கைடைய
விரித் வி வான்.	

அப்ப 	ஒ 	நாள்	அவன்	ஒ 	மரத்த யில்	கைட	விரித் 	உட்கார்ந்
ெகாண் க் ங்	காைலயில்,	அவனிடம்	ேஜாசியம்	பார்க்க	வந்த	ஒ வன்,
'இன்ைறய	தினசரிையப்	பார்த்தீரா?'	என் 	ேகட்க,	'இல்ைலேய,	என்ன	விேசஷம்?'
என் 	ேஜாசியம்	வினாவ,	வந்தவன்	ெசான்னான்.	

‘வடநாட் ல்	யாேரா	ஒ 	சி மி	இ க்கிறாளாம்;	அவள்	தன் ைடய	 ற்
பிறவிையப்	பற்றிச்	ெசால்கிறாளாம்.	அ 	உண்ைமதானா	என் 	அவைளப்
ெபற்றவர்கள்	ேபாய்ப்	பார்க்க,	உண்ைமயாகேவ	இ ந்ததாம்!'	
இைதக்	ேகட்ட ம்,	'பார்த்தீரா,	பார்த்தீரா?	 ன்	பிறவி	ெபாய்,	பின்	பிறவி	ெபாய்,
அ 	ெபாய்,	இ 	ெபாய்	என்ெறல்லாம்	சிலர்	ெசால்லிக்ெகாண் 	திரிகிறார்கேள,
அவர்கள்	இப்ேபா 	என்ன	ெசால்கிறார்களாம்?'	என் 	கிளி	ேஜாசியன்
உற்சாகத் டன்	ேகட்க,	‘அவர்கள்	என்ன	ெசான்னால்	என்ன,	உம் ைடய	கிளி
ேஜாசியம்	ெபாய்	என் 	ெசால்லவில்ைலேய?’	என் 	வந்தவன்	ேகட்க,	'அைத ம்
ெபாய்	என் 	ெசால்லித்தான்	ஐயா,	அவர்கள்	என்	பிைழப்ைபக்	ெக க்கிறார்கள்!'
என் 	அவன்	வயிெறரிந் 	ெசால்ல,	'கவைலப்படாதீர்!	என்ைனப்	ேபால்	இன் ம்
பலர்	நீர்	ெசால்வைத	நம்பக்	காத்தி க் ம்ேபா ,	உமக் ம்	உம் ைடய	கிளிக் ம்
ஒ 	 ைற ம்	வரா .	இந்தா ம்,	கா !	திறந் 	வி ம்,	கிளிைய;	அளந் 	வி ம்
கைதைய!’	என் 	வந்தவன்	 ன் 	காைச	எ த் 	அவனிடம்	ெகா க்க,	அைத
வாங்கி	ம யில்	ைவத் க்ெகாண் ,	அவன்	 ண்ைடத்	திறந் 	கிளிைய	ெவளிேய
வி வானாயினன்.	



கிளி	எ த் க்ெகா த்த	ஏட்ைட	மாணிக்கம்	ஒைச	நயத்ேதா 	ராகம்	ேபாட் ப்
ப த் க்	காட்ட,	அதிலி ந் 	தன் ைடய	இறந்த	காலம்,	நிகழ்	காலம்,	எதிர்
காலம்	ஆக	 ன் 	காலங்கைள ம்	 ன்ேற	கா 	ெசலவில்	 ற்றி ம்
ெதரிந் ெகாண்ட	தி ப்திேயா 	வந்தவன்	நைடையக்	கட் வானாயினன்.	

அவன்	ெகா த் 	விட் ப்	ேபான	 ன் 	கா களில்	 தல்	ேவைளயாக	ஒ 	காைச
எ த் ப்	பீ 	வாங்கி,	அைத	ஒசி	ெந ப்பில்	பற்ற	ைவத் க்	ெகாண் 	மாணிக்கம்
மீண் ம்	வந் 	மரத்த யில்	உட்கார,	அப்ேபா ,	‘எனக் ம்	 க்கால ம்	ெதரி ம்!'
என்ற	யாேரா	ெசால்ல,	‘யார்	அ ?”	என் 	மாணிக்கம்	 ற் ற் ம்
பார்க்கலாயினன்.	

‘நான்தான்!'	என்ற 	அவ ைடய	கிளி.	
‘நீயா!	 ன்	பிறவியில்	நீ	என்னவா	யி ந்தாய்?'	
‘ ைனயாயி ந்ேதன்!'	

‘ ைனயாகவா?'	
'ஆமாம்;	 ைனயாயி ந் 	கிைடக்கிற	கிளிகைளெயல்லாம்	பி த் த்
தின் ெகாண்ேட	இ ந்ததால்,	இந்தப்	பிறவியில்	என்ைனக்	கிளியாய்ப்	பைடத்
விட்டார்,	கட ள்!'	
‘நான்	என்னவா	யி ந்ேதன்?'	

‘அந்தப்	 ைனைய	வளர்த்த	எஜமானாயி ந்தீர்;	அதனால்	தான்	இந்தப்	பிறவியில்
என்ைன	வளர்க் ம்	எஜமானா	யி க்கிறீர்!'	
‘அதிசயமா	யி க்கிறேத,	நீ	ெசால்வ ?	அப்ப யானால்	உன் ைடய	எஜமானி
இப்ேபா 	எங்ேக	இ க்கிறாள்?'	என் 	மாணிக்கம்	ேகட்க,	'இங்கி ந் 	ஏ
கிேலா	மீட்டர்	 ரத்தில்	இ க்கிறாள்!’	என்ற 	கிளி.	
‘அவள்	ெபயர்	என்ன?	இப்ேபா 	என்ன	ெசய் 	ெகாண் க்கிறாள்?'	

‘மரகதம்;	உம்ைமப்ேபாலேவ	அவ ம்	கிளி	ேஜாசியம்	ெசால்லிக்
ெகாண் க்கிறாள்!'	
'இந்தப்	பிறவியி ம்	அவைள	நான்	அைடய	 மா?	அ 	சாத்தியமா?’	என்
அவன்	ேகட்க,	' ம்;	இங்கி ந் 	கிழக்ேக	ஏ 	கிேலாமீட்டர்	 ரம்	நடந்ேத
ெசன்றால்!’	என்ற 	கிளி.	
அவ்வள தான்!	அதற் ேமல்	மாணிக்கம்	தயங்கவில்ைல;	தாமதிக்கவில்ைல.
கிளிக்	 ண்ைடத்	 க்கிக்	ெகாண் 	கிழக் த்	திைசைய	ேநாக்கி
வி வி ெவன் 	நடக்க	ஆரம்பித் விட்டான்.	

மாணிக்கம்	சரியாக	 ன்றைர	கிேலா	மீட்டர்	 ரம்	ெசன்ற தான்	தாமதம்,	'கிளி



ேஜாசியம்	பார்க்கைலயா,	கிளி	ேஜாசியம்!'	என்ற	'கிளிக்	 ரல்'	அவன்	காதில்
வி ந்த .	‘ஒ ேவைள	அவ ம்	என்ைனத்	ேத 	ேமற்ேக	வ கிறாேளா,
என்னேவா?’	என்ற	வியப் டன்	அவன்	 ற் 	 ற் ம்	பார்க்க,	அவைனப்	ேபாலேவ
ைகயில்	கிளிக்	 ண் டன்	ஒ 	‘கிளிெமாழியாள்'	அவ க் 	எதிேர	வந்
ெகாண் ந்தாள்!	
‘என்ன	ஆச்சச்சரியம்!'	என்றான்	அவன்,	அவைளப்	பார்த் .	

‘என்ன	ஆச்சச்சரியம்!'	என்றாள்	அவ ம்	அவைனப்	பார்த் .	

‘உன்	ெபயர்	மரகதம்தாேன?'	என் 	அவன்	அடக்க	 யாத	ஆவ டன்	ேகட்க,
‘ஆமாம்;	உங்கள்	ெபயர்	மாணிக்கம்தாேன?'	என்றாள்	அவ ம்	அடக்க	 யாத
ஆவ டன்.	

'ஆமாம்,	என்	ெபயைர	உனக் 	யார்	ெசான்ன ?'	என் 	அவன்	அவைளக்
ேகட்டான்.	

‘என் ைடய	கிளி!'	என் 	ெசால்லிவிட் ,	‘என்	ெபயைர	உங்க க் 	யார்
ெசான்ன ?'	என் 	அவள்	அவைனக்	ேகட்டாள்.	
‘என் ைடய	கிளி!'	என்றான்	அவன்.	

‘உங்கள்	கிளியின்	ேபச்ைசக்	ேகட் த்தான்	நீங்கள்	என்ைனத்	ேத க்ெகாண்
கிழக்ேக	வந்தீர்களா?'	என்றாள்	அவள்.	

'ஆமாம்;	நீ?'	என்றான்	அவன்.	

‘நா ம்	என் ைடய	கிளியின்	ேபச்ைசக்	ேகட் த்தான்	உங்கைளத்
ேத க்ெகாண் 	ேமற்ேக	வந்ேதன்!'	என்றாள்	அவள்.	
அவன்	சிரித்தான்;	அவ ம்	சிரித்தாள்.	

‘இனிேமல்	நமக் 	ஒ 	 ழந்ைத	பிறக்கேவண் ய 	தான்	பாக்கி!'	என்றான்
அவன்.	

'எதற் ?'	என்றாள்	அவள்.	
‘அழ!’	என்றான்	அவன்.	

இ வ ம்	ேசர்ந் 	சிரித்தார்கள்!	
இவர்கள்	இப்ப ச்	சிரித்தார்கேளா	இல்ைலேயா,	‘ ம்	 ம்,	 ம்!'	என்ற 	அவன்
ைகயில்	இ ந்த	கிளி	சிறக த் ;	‘பீ,	பீ,	பிப்பீ!'	என்ற 	அவள்	ைகயில்	இ ந்த
கிளி ம்	சிறக த் .	

‘என்ன,	அதற் ள்	நீங்கள்	இ வ ம்	ேமளம்,	நாதஸ்	வரம்	எல்லாம்	வாசிக்க
ஆரம்பித் விட் ர்களா?’	என்றனர்	இ வ ம்	ஏககாலத்தில்.	



ஆமாம்;	ேகாயி க் ப்	ேபாங்கள்,	சீக்கிரம்	ஏதாவ 	ஒ 	ேகாயி க் ப்	ேபாங்கள்!’
என் 	இரண் 	கிளிக ம்	ஏககாலத்தில்	 வின.	

அப்ப ேய	இ வ ம்	அ கிலி ந்த	ஒ 	ேகாயி க் ச்	ெசன் 	தங்கள்
கலியாணத்ைத	 த் க்ெகாண் 	வர,	'நாம்	மட் ம்	கலியாணம்
ெசய் ெகாண்டால்	ேபா மா?	நமக் க்	கலியாணம்	ெசய் 	ைவத்த	நம் ைடய
கிளிக க் ம்	கலியாணம்	ெசய் 	ைவக்க	ேவண்டாமா?'	என்றாள்	மரகதம்.	

‘அவசியம்	ெசய் 	ைவக்கேவண் ய தான்’	என்றான்	மாணிக்கம்.	
உடேன	தன்	 ண் லி ந்த	கிளிைய	எ த் 	அவன்	 ண் லி ந்த	கிளிேயா
அவள்	விட,	இரண் ம்	ஒன்ேறா 	ஒன் 	 	மகிழ்வதற் ப்	பதிலாகக்	‘கீ,	கீ’
என் 	கத்திக்	ெகாண்ேட	ெகாத்திக்ெகாண் 	சண்ைடயிட,	‘ஏன்
சண்ைடயி கிறீர்கள்?’	என் 	ேகட்கலாயினள்.	
‘எனக் 	இந்த	ஆண்	வர்க்கத்ைதக்	கண்டாேல	பி க்கா !’	என்ற 	ெபண்	கிளி.	

‘எனக் 	இந்த	ெபண்	வர்க்கத்ைதக்	கண்டாேல	பி க்கா !’	என்ற 	ஆண்	கிளி.	
‘ஏன்?'	என் 	ேகட்டான்	மாணிக்கம்.	
‘ெசால்கிேறன்,	ேக ங்கள்!’	என் 	ஆண்	கிளி	ெசான்ன	கைதயாவ :	

பீதாம்பரம்,	பீதாம்பரம்	என் 	ஒ 	விற்பைனயாளன்	உண் .	பிரபல	ம ந் 	கம்ெபனி
ெயான்றில்	ேவைல	பார்த் 	வந்த	அவன்,	அ க்க 	ெவளி க் ப்	ேபாவ	 ண் .
தன்	மைனவி	பிேரமாவிடம்	அவன்	உயிைரேய	ைவத்தி ந்தான்.	அவள்	கண்ணில்
நீர்	வ ந்தால்	அவன்	கண்ணில்	ரத்தம்	வ ம்.	ெவளி ரில்	இ க் ம்ேபா ட
அவன்	அவைள	மறக்கமாட்டான்.	உள் ரில்	கிைடக்காத	ஏதாவ 	ஒன்
ெவளி ரில்	கிைடத்தால்	ேபா ம்;	உடேன	அைத	வாங்கி	அவ க் 	அ ப்பி
ைவத் விட் த்தான்	ம 	ேவைல	பார்ப்பான்.	க தம்	அேநகமாக	ஒ 	நாள் டத்
தவறாமல்	வ ம்.	அந்தக்	க தங்களில்	ெவ ம்	காதல்	ெமாழிகள்	மட் ம்
இ க்கா ;	அன் 	 த்தங்க ம்	ஆைச	 த்தங்க மாக	ஆயிரமாயிரம்
த்தங்கள்	அ க்க க்காக	இ க் ம்.	அவன்	அப்ப ெயல்லாம்	இ ந் ம்

அவ ைடய	மைனவி	பிேரமா க் 	ஏேனா	ஏகாம்பரம்	என்பவனின்	ேமல்	ெகாள்ைள
ஆைச	இ ந்த .	பீதாம்பரம்	ஊரில்	இல்லாத	சமயங்களில்	அவள்	ஏகாம்பரத் டன்
ஊர்	 ற் வாள்;	கடற்கைரக் ப்	ேபாவாள்;	நடனம்,	நாடகம்,	சினிமா
எல்லாவற்றிற் ம்	ேபாவாள்.	கைடசியாக,	அவைனத்	தன்	வீட் க்ேக	ைதரியமாக
அைழத் க்	ெகாண் 	வந் 	அவ டன்	ெகாஞ் வாள்;	 லா வாள்;	எல்லாம்
ெசய்வாள்.	
இவள்	இப்ப 	இ க் ங்	காைலயில்,	ஒ 	நாள்	இர 	எதிர்பாராத	விதமாகப்
பீதாம்பரம்	வந் 	ேசர்ந்தான்.	‘என்ன,	இப்ப த்	தி ெரன் 	வந் 	நிற்கிறீர்கள்?’
என்றாள்	அவள்,	தி க்கிட் .	



‘உன்ைனப்	பார்க்கேவண் ம்,	பார்த் ப்	ேபசேவண் ம்,	ேபசிச்	சிரிக்கேவண் ம்'
என் 	அவன்	அவைள	அைணத் க்	ெகாண் ,	‘ெரயிலில்	வந்தி ந்தால்	நாைளக்
காைலயில்தான்	வந்தி க்க	 ம்.	அ வைர	உன்ைனப்	பார்க்காமலி ந்தால்
எனக் ப்	ைபத்தியேம	பி த் வி ம்ேபால்	இ ந்த ;	நான்	வ வதற் 	 ன்னால்
ஸ்டாண்ைட	விட் ப்	 றப்பட் விட்ட	பஸ்ைஸ	விரட் ப்	பி த் 	ஏறி	வந்ேதன்.	இேதா
பார்த்தாயா,	கால்	 ட் யில்	அ டப்	பட் 	விட்ட '	என் 	அவன்	தன்
'வீரசாகச'த்தால்	தனக் 	ஏற்பட்ட	'வி ப் ண்'ைண	அவ க் த்	ெதாட் த்
ெதாட் க்	காட் னான்	.	

அவேளா,	‘இ 	என்ன	ெதால்ைல,	இன்றிர 	நான்	அவைர	வரச்ெசால்லி
இ க்கிேறேன!'	என் 	ஏகாம்பரத்ைத	நிைனத்தவளாய்,	'அப்ப 	என்ன	அவசரம்,
ராஜா!	கிணற் த்	தண்ணீைர	ெவள்ளமா	ெகாண் 	ேபாய்வி ம்?’	என் 	அவன்
தைலைய	ஒர்	'அட்வான்ஸ்	தட '	தடவி,	ேமேல	என்ன	ெசய்வெதன்
ேயாசிப்பாளாயினள்.	

‘என்ன	ேயாசிக்கிறாய்,	பிேரமா?’	என்றான்	பீதாம்பரம்.	
‘ஒன் மில்ைல;	இத்தைன	நாட்க க் ப்	பிற 	வந்தி க்கிறீர்கேள,	என்ன
சைமத் ப்	ேபாடலாம்	என் 	ேயாசிக்கிேறன்!’	என்றாள்	அவள்.	
‘இந்த	ேநரத்திலாவ ,	உன்ைனச்	சைமக்க	ைவத் 	நான்	சாப்பி வதாவ ?	வா,
ஜாலியாக	ெவளிேய	ேபாய்ச்	சாப்பிட் விட் 	வரலாம்’	என் 	அவன்	அவைள	ஓர்
உயர்தர	ஒட்ட க் 	அைழத் ச்	ெசன் ,	மா ப்	 ங்காவில்	அமர்ந் 	மனம்	மகிழச்
சாப்பிட் ,	இனிய	பீடாைவ	எ த் 	வாயில்	ேபாட் 	அதன்	இன்	 ைவைய
அ பவித் க்	ெகாண்ேட,	‘ஏ 	வ ஷத் 	அரிப் 	என் 	ஒர்	ஏ	கிளாஸ்	படம்
வந்தி க்கிற ;	பார்த் விட் ப்	ேபாேவாமா?’	என் 	கண்	சிமிட் க்ெகாண்ேட
ேகட்க,	‘ஏன்,	இப்ேபாதி க் ம்	அரிப் 	ேபாதாதாக் ம்?’	என் 	அவள்	அந்த
ஏகாம்பரத் க்காக	அைதத்	தட் க்	கழித் விட் ,	அவைன	ெமல்ல	வீட் க்
அைழத் க்ெகாண் 	வ வாளாயினள்.	

வீட்ைட	அைடந்த ம்	ப க்ைகையத்	தட் ப்	ேபாட் 	விட் ,	‘ெகாஞ்சம்	இ ங்கள்;
பாைலயாவ 	காய்ச்சி	எ த் க்	ெகாண் 	வந் வி கிேறன்!’	என் 	அவள்
அங்கி ந்த	பாைல	எ த் க்ெகாண் 	அ க்கைளக் த்	தாவ,	அவன்	அைதத்
த த் ,	'ேவண்டாம்,	பிேரமா!	அைத ம்	இன் 	நான்	பச்ைசயாகேவ

த் வி கிேறன்!'	என் 	அவள்	ைகயிலி ந்த	பாைல	வாங்கி	'மடக்,
மடக்'ெகன் 	 த் விட் ,	'அப்பப்பா!	அ தம்	ேபான்ற	உன்	ைகயால்	இந்த
அ தமான	பாைல	வாங்கிக்	 த் 	எத்தைன	நாட்களாகி	விட்டன!'	என்
ெசால்லிக்ெகாண்ேட	ெசன் 	கதைவப்	'படா'ெரன் 	சாத்தித்
தாளி வானாயினன்.	

அவேளா,	'பாவி!	பாலில்	இரண் 	 க்க	மாத்திைரகைளயாவ 	கலந்



ெகா க்கலாம்	என் 	பார்த்தால்,	அதற் ம்	வழி	இல்லாமல்	ெசய் விட்டாேன!'
என் 	ெபா மிக்	ெகாண்ேட	அவனிடமி ந் 	இன் ம்	ெகாஞ்ச	ேநரம்
தப் வதற்காக	ேர ேயாைவத்	தி ப்பி	ைவப்பாளாயினள்.	
‘நி த் 	பிேரமா,	நி த் !	இப்ேபா 	எனக் ம்	உனக் ம்	இைடேய	யார்
இ ந்தா ம்,	எ 	இ ந்தா ம்	எனக் ப்	பி க்கேவ	பி க்கா !'	என் 	அவன்
ெவறி	பி த்தவன்	ேபால்	கத் வானாயினன்.	

‘ேர ேயா	 டவா?’	
'ஆமாம்.	இப்ேபா 	நான்	பாட	ேவண் ம்.	நீ	ஆட	ேவண் ம்;	நீ	க க்க	ேவண் ம்,
நான்	 க்க	ேவண் ம்;	நான்	கிள்ள	ேவண் ம்,	நீ	 ள்ள	ேவண் ம்...'	
இவன்	இப்ப 	அ க்கிக்ெகாண்ேட	ேபாக,	இைடயில்	யாேரா	வந் 	கதைவத்	தட்ட,
‘இ 	எந்தக்	கர ,	 ைஜ	ேவைளயில்?’	என் 	அவன்	ெகாதித் 	எழ,
'ஆத்திரப்படாதீர்கள்;	யாராயி ந்தா ம்	இேதா	நான்	ேபாய்	அவர்கைள	உடேன
அ ப்பி	ைவத் விட் 	வந் 	வி கிேறன்!’	என் 	அவள்	அவைன	ஓர்	அ க்
அ க்கி	உட்கார	ைவத் விட் ப்	பாய்ந் 	ெசன் 	கதைவத்	திறந் ,	அங்ேக	நின்ற
ஏகாம்பரத் க் 	‘ஸ்,	ேபசாேத!’	என் 	ஜாைட	காட் ,	அவைன	அ க்கைளப்
பக்கமாக	ஒ 	தள் த்	தள்ளி	விட் விட் ,	'ஐேயா,	தி டன்!	ஐேயா,	தி டன்!'
என் 	கத்ேதா	கத் 	என் 	கத்த,	'எங்ேக	பிேரமா,	எங்ேக?’	என் 	பதறிக்
ெகாண்ேட	அவன்	ெவளிேய	ஓ 	வர,	'அேதா,	என்	க த்திலி ந்த	தங்கச்
சங்கிலிைய	அ த் க்ெகாண் 	அவன்	ஓ கிறான்!'	என் 	அவள்	ெத ைவக்
காட்ட,	'ஆமாம்,	தி டன்	கதைவத்	தட் விட்டா	வ வான்?'	என் 	அவன்
அப்ேபா ம்	ஒ 	சந்ேதகத்ைதக்	கிளப்ப,	'நாம்	 ங் கிேறாமா,	இல்ைலயா	என்
ெதரிந் ெகாள்வதற்காக	அவன்	கதைவத்	தட் யி ப்பான்;	அ டவா
ெதரியவில்ைல	உங்க க் ?’	என் 	அவள்	அவைன	ஓர்	இ 	இ த் ,	‘ஓ ங்கள்;
பி ங்கள்!’	என்ற	அவைன	விரட்ட,	'இப்ேபா 	தான்	அ 	எனக் த்	ெதரிந்த ,
கண்ேண!'	என் 	அச 	வழியச்	ெசால்லிக்ெகாண்ேட	அவன்	ெத வில்	இறங்கி
ஓ வானாயினன்.	

அவன்	தைல	மைறந்த ம்	அ க்கைளயில்	ஒளித் 	ைவத்தி ந்த	ஏகாம்பரத்ைதப்
பி த் 	இ த் க்ெகாண் 	ெவளிேய	வந் ,	‘இப்ேபா ம்	நீங்க ம்	'தி டன்,
தி டன்'	என் 	கத்திக்ெகாண்ேட	அவைரத்	ெதாடர்ந் 	ஒ ங்கள்!’	என் 	பிேரமா
ெசால்ல,	‘ஏன்?’	என் 	அவன்	ஒன் ம்	 ரியாமல்	ேகட்க,	'அைத	அப் றம்
ெசால்கிேறன்;	இப்ேபா 	ஓ ங்கள்,	சீக்கிரம்!’	என் 	அவள்	அவைன	விரட்ட,
அவ ம்	‘தி டன்,	தி டன்!'	என் 	கத்திக்ெகாண்ேட	அவைனத்	ெதாடர்ந்
ெத வில்	இறங்கி	ஓ வானாயினன்.	

அப்ேபா 	ேராந் 	வந் 	ெகாண் ந்த	ேபாலீசாரில்	ஒ வன்,	'தி டன்,	தி டன்
என் 	கத்தி	யாைர	ஏமாற்றப்	பார்க்கிறாய்,	தி டா!’	என் 	பீதாம்பரத்ைத	மடக்கிப்



பி க்க,	'ஐையேயா!	நான்	தி டன்	இல்ைல,	ஐயா!	வீட் க்காரன்,	சங்கிலிையப்	பறி
ெகா த்த	வீட் க்காரன்!	என் 	அவன்	பரிதாபமாக	அலற,	'எந்தத்	தி டன்தான்
இப்ேபா 	தன்ைனத்	'தி டன்'	என் 	ஒப் க்ெகாள்கிறான்?	எல்ேலா ம்	தங்கைள
வீட் க்காரர்கள்	என் தான்	ெசால்லிக்	ெகாள்கிறார்கள்.	நட,	ஸ்ேடஷ க் !'
என் 	அவர்களில்	இன்ெனா வன்	அவன்	க த்தில்	ைக	ைவத் த்	தள்ள,	எங்ேக
சங்கிலி?'	என் 	மற்ெறா வன்	அவைனச்	ேசாதித் ப்	பார்த் 	விட் ,	'அதற் ள்
டபாய்த் 	விட்டாயா?'	என் 	அவன்	கன்னத்தில்	அைறய,	அப்ேபா 	அந்தப்
பக்கமாக	வந்த	ஒ 	ேபாலீஸ்	லாரி	பீதாம்பரத்ைத	ஏற்றிக்ெகாண் 	ஸ்ேடஷைன
ேநாக்கிப்	பறக்கலாயிற் .	

அைதக்	கண் 	அதிர்ந் ேபான	ஏகாம்பரம்,	'அதற் 	ேமல்	என்ன	ெசய்வ ?’
என் 	ெதரியாமல்	அப்ப ேய	அயர்ந் 	ேபாய்	நிற்க,	அவைனத்	ெதாடர்ந் 	வந்த
பிேரமா,	‘சனியன்	விட்ட ;	வா ங்கள்,	ேபாேவாம்!'	என் 	அவைன
அைழத் க்ெகாண் 	ேபாய்,	அவ டன்	அன்றிரைவ	உல்லாசமாக ம்
சல்லாபமாக ம்	கழிப்பாளாயினள்!'	

இப்ப யாகத்தாேன	ஆண்	கிளி	தன்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் 	விட் ,
‘இப்ேபா 	ெசால் ங்கள்,	ெபண்கைள	நம்பலாேமா?'	என் 	ேகட் ,	'உனக் த்தான்
இந்த	மாதிரி	கைத	ெசால்லத்	ெதரி மா?	எனக் ம்	ெதரி ம்!'	என் 	ெபண்	கிளி
ெசால்ல,	'எங்ேக	ெசால் ,	பார்ப்ேபாம்?’	என் 	மரகதம்	ேகட்க,	அ 	ெசான்ன
கைதயாவ :	

‘காந்தி	மகாைனேய	'கண்	கண்ட	ெதய்வம்’	என் 	ேபாற்றி	வந்த	கன்னி	ஒ த்தி
காேவரிப்பாக்கத்தில்	இ ந்தாள்.	அவள்	ெபயர்	கஸ் ரி.	ஒ 	தாய்க் 	ஒ
மகளாகப்	பிறந்தி ந்த	அவ க் 	நிைறயச்	ெசாத் ,	 கம்	எல்லாம்	இ ந்த .
அவள்	தந்ைத	பர்மா	மாப்பிள்ைள	ஒ வ க் ச்	சீ ம்	சிறப் மாக	அவைளக்
கலியாணம்	ெசய் 	ைவத் 	விட் க்	கண்ைண	 விட்டார்.	ெகாஞ்ச	நாட்கள்
அவன்	மாமனார்	வீட் ல்	இ ந்த	பின்,	மைனவிைய	அைழத் க்	ெகாண்
பர்மா க் ப்	 றப்பட்டான்.	கப்பல்	ஏ வதற்காகச்	ெசன்ைனக் 	வந்த	அவர்கள்,
ஓர்	ஓட்டலில்	அைற	எ த் க்	ெகாண் 	தங்கினார்கள்.	நைக	நட் கள்	கப்பலில்
ெசல்வ 	அவ்வள 	நல்லதல்லெவன் ம்,	அவற்ைற	 தலில்	'இன்ஷ் ர்'	ெசய்
பர்மா க் 	அ ப்பிவிட்டால்,	அங்ேக	ேபாய்	நாம்	வாங்கிக்	ெகாள்ளலாெமன் ம்
அவன்	ெசால்ல,	அைத	நம்பி	அவள்	தான்	அணிந்தி ந்த	நைக
நட் க்கைளெயல்லாம்	கழற்றி	அவனிடம்	ெகா க்க,	அவற்ைற	வாங்கிக்	ெகாண்
ெவளிேய	ேபான	அந்தப்	 ண்ணியவான்	தி ம்பேவ	யில்ைல.	அவள்	அவ க்காக
ஒ 	நாள்	காத்தி ந்தாள்;	இரண் 	நாள்	காத்தி ந்தாள்;	 ன் 	நாட்க ம்
காத்தி ந்தாள்.	அவன்	வரவில்ைல;	வரேவ	இல்ைல.	அக்கம்	பக்கம்	விசாரித் ப்
பார்த்தேபா ,	‘பர்மா	கப்பல்	ேபாய்	இரண் 	நாட்களாகிவிட்டேத?'	என் 	ெசால்ல,
அதற் 	ேமல்	ெசன்ைனயில்	இ ப்பதில்	பிரேயாசனமில்ைல	என் 	அவள்



காேவரிப்பாக்கத் க் 	வ வாளாயினள்.	
அவ ைடய	தாயார்	ஒன் ம்	 ரியாமல்,	'அவர்	எங்ேக	கஸ் ரி?	நீ	ஏன்	தனியாக
வந்தாய்?'	என் 	அவைளக்	ேகட்க,	‘அந்த	அக்கிரமத்ைத	உன்னிடம்	எப்ப யம்மா,
ெசால்ேவன்?	அவ ம்	நா ம்	பட்டணத்தில்	உள்ள	ஓர்	ஓட்டலில்	தங்கியி ந்ேதாம்.
நள்ளிரவில்	யாேரா	இ வர்	வந் 	கத்திையக்	காட் 	மிரட் ,	எங்களிடமி ந்த	நைக
நட் க்கைள ம்	பணத்ைத ம்	பறித் க்ெகாண் 	ஓ விட்டார்கள்.	‘அவர்கைளப்
பற்றிப்	ேபாலீசில்	 கார்	ெசய் விட் 	வா ங்கள்;	ஊ க் ப்	ேபாேவாம்’	என்ேறன்
நான்.	'எந்த	 கத்ேதா 	என்ைன	நீ	அங்ேக	வரச்ெசால்கிறாய்?	நீ	ேவண் மானால்
தலில்	ேபா;	நான்	பின்னால்	வ கிேறன்'	என் 	ெசால்லி	அவர்	என்ைன	மட் ம்

ரயிேலற்றி	அ ப்பி	விட்டார்!'	என் ம்	'அ 	தான்	காந்தி	வழி'	என் 	நிைனத் ,
அளந் 	ைவப்பாளாயினள்.	

அைத	நம்பி	அவள்	தாய்	அவ க்காக	ஒ 	மாதம்	காத்தி ந்தாள்;	இரண்
மாதங்கள்	காத்தி ந்தாள்;	 ன் 	மாதங்க ம்	காத்தி ந்தாள்.	அவன்
வரவில்ைல;	வரேவ	இல்ைல.	
எப்ப 	வ வான்.	பர்மாக்காரி	ஒ த்தி	அவ க் 	அங்ேக	ஆைசநாயகியாக
இ ந்தாள்.	அவ க்காகேவ	அவன்	அ க்க 	இந்தியா க் 	வந் ,	ெபண்ைணப்
ெபற்றவர்கள்	யாராவ 	ஏமாந்தால்	அவர்க ைடய	ெபண்ைணக்	கலியாணம்
ெசய் ெகாண் ,	'பர்மா க் 	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாகிேறன்’	என்
பட்டணத் க் 	வந் ,	ஏதாவ 	ெபாய்	ெசால்லி	அவள்ேமல்	இ க் ம்	நைக
நட் க்கைள	ெயல்லாம்	கழற்றிக்	ெகாண்ட	பின்,	அவைள	ந த்	ெத வில்
விட் விட் ப்	பர்மா க் 	ஓ வி வ 	வழக்கம்.	இ 	ெதரியாத	கஸ் ரி,	தன்
அம்மா க் த்	ெதரியாமல்	அவ க் 	எத்தைனேயா	க தங்கள்	எ தினாள்.
அவற்றில்	ஒ 	க தம்	அவ க் 	மிக ம்	பி த்தி ந்த .	அதாவ ,	அவன்
ெசய் 	விட் ப்	ேபான	அேயாக்கியத்தனத்ைத	அவள்	தன்	வீட் ல்	ெசால்லவில்ைல
என் 	எ தியி ந்த	க தந்தான்	அ .	அைத	ைவத் க்	ெகாண் 	இன்ெனா
ைற	அவைள	ஏமாற்றலாம்	என்ற	ேநாக்கத் டன்	அவன்	மீண் ம்

காேவரிப்பாக்கத் க் 	வந்தான்.	ேபாலீசாைர ம்,	ேபாலீஸ்	ஸ்ேடஷைன ம்
அ வைர	 ற்றிச்	 ற்றி	வந் 	ெகாண் ந்ததாக	அவள்	தாயிடம்	அவன்	கைத
கைதயாக	அளந்தான்.	‘அ 	கிைடக் ம்ேபா 	கிைடக்கிற ;	அதற்காக	நீங்கள்
ஏன்	அப்ப 	அைலந்தீர்கள்?’	என் 	அவள்	ம ப ம்	தன்	ெபண் க் ப்	ேபாட
ேவண் ய	நைக	நட் க்கைளெயல்லாம்	ேபாட் ,	அவ டன்	அவைளக்	 ட்
அ ப் வதற் 	ேவண் ய	ஏற்பா கைளெயல்லாம்	ெசய்வாளாயினள்.	
எல்லா	ஏற்பா க ம்	 ந் ,	ம நாள்	காைல	இ வ ம்	ெசன்ைனக் ப்
றப்ப வதாக	இ ந்த .	அதற் 	 தல்	நாள்	இர 	அவ டன்	கட் லில்
உட்கார்ந் 	ெகாண் ந்த	அவன்,	'இம் ைற	இவைளச்	ெசன்ைனக் 	அைழத் க்



ெகாண் 	ேபாய்	ஏமாற் வெதன்ப 	அவ்வள 	எளிதல்ல;	இங்ேகேய
ஏமாற்றிவிட் ச்	ெசல்வ தான்	நல்ல !’	என் 	 ணிந் ,	ெகாஞ்சம்	பாக் த்

ைள	எ த் 	அவள்	வாயில்	ேபாட் விட் ச்	சிரித்தான்;	பதி க் 	அவ ம்
ெகாஞ்சம்	பாக் த்	 ைள	எ த் 	அவன்	வாயில்	ேபாட் விட் ச்	சிரித்தாள்.
இவன்	இரண் 	ெவற்றிைலகைள	எ த் ,	அவற்றில்	 ண்ணாம்ேபா 	ெகாஞ்சம்
அபிைன ம்	கலந் 	ம த் 	அவள்	வாயில்	திணித்தான்;	பதி க் 	அவ ம்
இரண் 	ெவற்றிைலகைள	எ த் ச்	 ண்ணாம் 	தடவி	ம த் 	அவன்	வாயில்
திணித்தாள்.	
இப்ப யாகத்தாேன	இவர்கள்	இன்பலாகிரியில்	மிதந்தவா 	தாம் லம்	தரித்

க்க,	அபினின்	லாகிரியில்	மயங்கி	அவள்	அப்ப ேய	அவன்ேமல்	சாய,
அ தான்	சமயெமன் 	அவள்ேமல்	இ ந்த	நைக	நட் க்கைள	ெயல்லாம்	கழற்றிக்
ெகாண் 	அவன்	ெம வாக	அங்கி ந் 	ந வி,	அன்றிரேவ	ெசன்ைனக்
விட்டான்	சவாரி!	

இைத	அறியாத	கஸ் ரி	ஒ 	கன 	கண்டாள்.	அந்தக்	கனவில்	காந்தி	மகான்
ேதான்றி,	'அப்பாவி	ெபண்ேண!	இம் ைற ம்	நீ	ஏமாந்தாயா?'	என்றார்	தம்	 கழ்
ெபற்ற	ெபாக்ைக	வாய்ச்	சிரிப் டன்.	

‘உங்கள்	வழிையப்	பின்பற் பவர்க க் 	ஏமாற்றம்	ஏ ,	தாத்தா?	'தீைம
ெசய்பவைன ம்	ேநசி!'	என் 	நீங்கள்	உங்க ைடய	வாழ்நாெளல்லாம்
ெசால்லவில்ைலயா?	அந்த	வழிையப்	பின்பற்றி	எனக் த்	தீைம	ெசய்த	என்
கணவைர	நான்	மன்னித் 	ேநசித்ேதன்.	அதற்காக	என்	அம்மாவிடம்	ஒ
ெபாய்ைய ம்	ெசான்ேனன்.	அதனால்	அவர்	தி ந்தி,	ம ப ம்	என்ைனத்	ேத
வந்தார்.	இேதா,	நாைளக் 	அவர்	என்ைன	அைழத் க்ெகாண் 	பர்மா க் ப்
ேபாகப்	ேபாகிறார்!’	என்றாள்	அவள்,	 கலத் டன்.	

காந்தி	மகான்	சிரித்தார்;	‘ஏன்	சிரிக்கிறீர்கள்?’	என் 	ேகட்டாள்	கஸ் ரி.	

‘அசட் ப்	ெபண்ேண!	நான்	‘உண்ைம	ெவல் ம்’	என் தாேன	ெசான்ேனன்?	‘ெபாய்
ெவல் ம்'	என் 	ெசால்லவில்ைலேய!'	என்றார்	காந்திஜி.	
தான்	ெசய்த	தவ 	அப்ேபா தான்	ெதரிந்த 	அவ க் .	கண்	விழித் ப்
பார்த்தாள்;	கணவைனக்	காேணாம்.	
அ த்தாற்ேபால்	தான்	அணிந்தி ந்த	நைக	நட் க்கைளப்	பார்த்தாள்;	அவ டன்
அவற்ைற ம்	காேணாம்!	

“ஐேயா,	ேமாசம்	ேபாேனேன!'	என் 	அவள்	அலற,	‘என்னம்மா,	என்ன	நடந்த !’
என் 	ேகட் க்ெகாண்ேட	அ த்த	அைறயிலி ந்த	அவள்	தாய்	வி ந்த த் க்
ெகாண் 	அங்ேக	ஒ 	வந் 	ேகட்க,	அவளிடம்	இம் ைற	உண்ைமையச்
ெசான்னாள்	கஸ் ரி.	'அைத	இப்ேபா 	ெசால்லி	என்ன ,	பிரேயாசனம்?



அப்ேபாேத	அல்லவா	ெசால்லியி க்க	ேவண் ம்!'	என்றாள்	அவள்.	
இப்ப யாகத்தாேன	ெபண்	கிளி	தன்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,
‘இப்ேபா 	ெசால் ங்கள்.	ஆண்கைள	நம்பலாேமா?’	என் 	ேகட்க,	‘ஒர்
உண்ைமைய	நீங்கள்	இ வ ேம	மறந் விட் ர்கள்!’	என்றான்	மாணிக்கம்,
சிரித் க்ெகாண்ேட.	

‘அ ’	என்ன	உண்ைம?'	என் 	ஆண்	கிளி	ேகட்ட .	

‘மனிதப்	பிராணிகள்தான்	அப்ப ெயல்லாம்	ெசய் ேம	தவிர,	மற்ற	பிராணிகள்
அப்ப ெயல்லாம்	ெசய்வதில்ைல	என் ம்	உண்ைமதான்	அ '	என் 	மாணிக்கம்
ெசால்ல,	அதனால்	உச்சி	 ளிர்ந்த	ஆண்	கிளி ம்	ெபண்	கிளி ம்	ஒன்ேறா 	ஒன்
வாவி	மகிழ,	'ஆமாம்,	உங்களால்	எப்ப 	 க்காலத்ைத ம்	ெசால்ல	 ந்த ?'

என் 	ேகட்டாள்	மரகதம்.	
‘ெசால்வைத	நம்ப	ஆளி ந்தால்	எைதத்தான்	ெசால்ல	 யா ?	எல்லாவற்ைற ம்
ெசால்லலாம்.	' ன்	பிறவியில்	 ைனயாக	இ ந்ேதன்’	என்ேறன்	நான்;	‘இல்ைல'
என் 	உன்	கணவரால்	ெசால்ல	 ந்ததா?	 ம்?	ஏெனனில்,	நான்	 ைனயாக
இ ந்த 	எனக் ம்	ெதரியா ;	இவ க் ம்	ெதரியா 	அல்லவா?'	என் 	கண்
சிமிட்ட,	'அப்ப ெயன்றால்	எங்கள்	ெபயைர	எனக் த்	ெதரியாமல்	அவ க் ம்,
அவ க் த்	ெதரியாமல்	எனக் ம்	நீங்கள்	ெசான்ன 	எப்ப ?’	என் 	மாணிக்கம்
ேகட்க,	'அ வா?	ஒ 	சமயம்	நீங்கள்	இ வ ம்	ஒ வ க்ெகா வர்	ெதரியாமல்
ேசர்ந்தாற்ேபால்	ெவளி ர்	பஸ்	ஒன்றில்	பிராயணம்	ெசய் 	ெகாண் ந்தீர்கள்.
அப்ேபா 	உங்கள்	கால க க் க்	கீேழ	இ ந்த	நாங்கள்	அைதத்	ெதரிந்
ெகாண்ேடாம்.	ெதரிந் 	ெகாண்டேதா 	மட் மல்ல;	அங்ேகேய	ஒ வைர	ஒ வர்
காதலிக்க ம்	ெசய்ேதாம்.	அந்தக்	காதல்	நிைறேவற	நாங்கள்	அப்ப 	ஒ 	கைத
கட் 	விட,	அ 	'காக்காய்	உட்காரப்	பனம்பழம்	வி ந்த ேபால்	பலித் விட்ட !’
என்ற 	ஆண்	கிளி.	

‘இதற் 	 ன்	காதலித்த	நீங்களா	இப்ேபா 	இப்ப ச்	சண்ைடயிட் க்
ெகாண் ர்கள்?’	என்றாள்	மரகதம்.	
‘ஊடல்	இல்லாத	காத ம்	ஒ 	காதலா?	சர்க்கைர	இல்லாத	காபி	ேபாலல்லவா
இ க் ம்	அ !’	என்ற 	ெபண்	கிளி.	
இைதக்	ேகட்ட ம்	மரகதம்,	'ேகட் ரா	கைதைய?’	என் 	மாணிக்கத்தின்	பக்கம்
தி ம்ப,	'ேகட்ேடன்,	ேகட்ேடன்!'	என் 	அவன்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	அவள்ேமல்
சாய,	'ஆரம்பித் 	விட் ர்களா,	அதற் ள்?’	என் 	அவள்	அவைனப்	பி த்
அப்பால்	தள்ள,	‘காதல்	ேபாய்	இங்ேக ம்	ஊடல்	வந் விட்ட ேடாய்!'	என்
விக்ெகாண்ேட	கிளிகள்	இரண் ம்	சிரித் 	மகிழ்வதற் ப்	பதிலாகச்	சிறக த்

மகிழலாயின.'	



பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	‘ஆண்கள்	நல்லவர்களா,
ெபண்கள்	நல்லவர்களா?'	என் 	விக்கிரமாதித்தைரக்	ேகட்க,	‘இ 	திறத்தாரி ம்
நல்லவர்க ம்	உண் .	ெகட்டவர்க ம்	உண் '	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,
பாதாளம்	மீண் ம்	அவரிடமி ந் 	தப்பி,	 ங்ைக	மரத்தில்	ஏறிக்ெகாண்
விட்ட 	காண்க....	காண்க....	காண்க...…	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



7.	�������	����������������������
������

����������	���
	

விக்கிரமாதித்தர்	ம ப ம்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறி,	பாதாளத்ைதப்
பி த் க்	ெகாண் 	வர,	அ 	அவ க் ச்	ெசான்ன	ஏழாவ 	கைதயாவ :	

‘ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்	ேக ம்!	'காதர்,	காதர்'
என் 	ஒ 	காவற்காரன்	இ ந்தான்.	ரா வத்திலி ந் 	ஓய் 	ெபற் 	வந்தி ந்த
அவன்	நல்ல	பலசாலி;	 ப் 	மிக்கவன்.	எல்லாவற்ைற ம்	விட
நம்பிக்ைகயானவன்;	உண்ைமயானவன்.	

இளம்	ெதாழிலதிபர்	ஒ வர்	அவைனத்	தம்	வீட் க் 	இர 	காவற்காரனாகப்
ேபாட் ந்தார்.	ஒ 	நாள்	இர 	ேநரம்	கழித் 	வந்த	அவர்,	ஏெழட் 	 ைற
'ஹாரன்’	அ த் ம்,	காதர்	ேகட்ைடத்	திறந் 	விடாமல்	ஏேதா	ேயாசித்த
ேயாசித்தப ,	தைலயில்	ைகைய	ைவத் க்	ெகாண் 	உட்கார்ந்தி ந்தான்.
வந் விட்ட 	ேகாபம்	 தலாளிக் .	காைர	நி த்திவிட் 	இறங்கிப்ேபாய்
அவைனப்	பி த் 	ஓர்	உ க் 	உ க்கி,	‘என்ன,	 ங் கிறாயா?'	என்
அதட்டலானார்.	
‘இல்ைல,	எஜமான்!	என்	வாழ்க்ைகயில்	இன் 	எனக் 	ஒ 	ெபரிய	ேசாதைன!
காலத்ேதா 	கலியாணம்	ெசய் 	ைவக்காததால்,	ேநற்றிர 	என்	ெபண்	ஒ த்தி
யாேரா	ஒ வ டன்	ஓ விட்டாள்.	அைத	நிைனத் த்தான்	இப்ேபா 	நான்
க்கப்பட் க்	ெகாண் ந்ேதன்’	என் 	கண்ணில்	நீ டன்	அவன்

ெசால்வானாயினன்.	

‘அந்தத்	 க்கத்ைத	ெயல்லாம்	இனிேமல்	நீ	உன்	வீட் ேலேய	 ட்ைட	கட்
ைவத் விட் 	வந் வி ;	இங்ேக	எ த் க்ெகாண் 	வராேத!'	என் 	 தலாளி
விைறப் டன்	ெசால்லிவிட் க்	ேகட்ைடத்	தாேம	திறந் ெகாண் 	மீண் ம்	காரில்
ஏறி	உட்கார்ந் ,	உள்ேள	ெசல்வாராயினர்.	

ம 	நாள்	இர ;	ேநற் 	நடந்த	தவ 	இன் ம்	நடந் 	விடக்	 டாேத
என்பதற்காகக்	காதர்	ேவெறான்ைறப்	பற்றி ம்	நிைனக்காமல்,	 தலாளிைய ம்,
தலாளியின்	கார்	ஹாரன்	சத்தத்ைத ம்	மட் ேம	நிைனத்தவா 	ேகட் க்க ேக

உட்கார்ந்தி ப்பானாயினன்.	

அன் ம்	ேநரம்	கழித் 	வந்த	 தலாளி,	தம்ைமக்	கண்ட ம்	எ ந் 	ேகட்ைடத்
திறந் 	விட் விட் 	நின்ற	காதைர	ேநாக்கி,	'ஜாக்கிரைத!	இன்றிலி ந்



நம் ைடய	கம்ெபனியின்	ெதாழிலாளிகளில்	ஒ 	ப தியினர்	ேவைலநி த்தம்
ெசய்தி க்கிறார்கள்.	அவர்களில்	யாராவ 	இங்ேக	வரக் ம்;	உள்ேள	விடாேத!'
என் 	எச்சரித் விட் ச்	ெசல்வாராயினர்.	
அவர்	ெசன்ற	சிறி 	ேநரத் க்ெகல்லாம்	சைமயற்காரன்	வந் ,	'காதர்	எனக் 	ஓர்
உதவி	ெசய்ய	 மா?’	என் 	அவைனக்	ேகட்பானாயினன்.	

‘என்ன	உதவி?’	என் 	காதர்	ேகட்க,	‘இன் 	நான்	அவசியம்	சினிமா க் ப்	ேபாக
ேவண் ம்;	உள்ேள ம்	ெகாஞ்சம்	பார்த் க்	ெகாள்கிறாயா?'	என் 	சைமயற்காரன்
ேகட்பானாயினன்.	

'ேபா ம்	ேபா ம்	இன் தானா	சினிமா க் ப்	ேபாக	ேவண் ம்?	அம்மா	ேவ
ஊரில்	இல்ைலேய!	அவர்கள்	வந்த	பிறகாவ 	ேபாகக் டாதா?’	என் 	காதர்
ேகட்க,	‘என்ைறக் த்தான்	இங்ேக	ஒழிகிற ?	இ 	எம்.	ஜி.	ஆர்.	படம்,	காதர்!
தல்	தடைவ	வந்தேபாேத	பார்க்க	ேவண் ெமன் 	நிைனத்ேதன்;	 யவில்ைல.

இப்ேபா 	இரண்டாவ 	தடைவயாக	வந்தி க்கிற .	இன் தான்	கைடசி	நாள்;
ேபானால்	எப்ெபா 	வ ேமா,	என்னேவா?	ெகாஞ்சம்	பார்த் க்	ெகாள்;	எஜமான்
இன் 	ெகாஞ்சம்	‘ஓவ'ராகத்	'தண்ணி'	ேபாட் க்கிறார்.	அேநகமாக	அவர்	ந ேவ
எ ந் 	 ரல்	ெகா க்க	மாட்டார்.	தப்பித்	தவறிக்	ெகா த்தால்,	'சினிமா க் ப்
ேபாயி க்கிறான்’	என் 	ெசால்லிவிடாேத!	அவர்	எப்ேபா 	ேகட்கிறாேரா	அப்ேபா ,
‘இப்ேபா தான்	இேதா	வ கிேறன்	என் 	ெசால்லிவிட் 	ெவளிேய	ேபானான்'
என் 	ெசால்;	அதற் ள்	நான்	வந் 	வி ேவன்.	என்ன,	வரட் மா?’	என்
காதரின்	பதி க் க்	 டக்	காத்தி க்காமல்	அவன்	நைடையக்
கட் வானாயினன்.	

‘தி ட் ப்	பயல்!	அந்த	ேவைலக்காரி	விசாலத்ைத	சினிமாக்	ெகாட்டைகக்
ெவளிேய	இன்றிர 	தனக்காகக்	காத்தி க் ம்ப 	இவன்	அவளிடம்
ெசால்லிய ப்பியி ப்ப 	எனக் த்	ெதரியாெதன் 	நிைனத் க்
ெகாண் க்கிறான்!	ம்,	நடக்கட் ம்,	நடக்கட் ம்!'	என் 	ெபா மிய	காதர்,
‘எஜமான்	இன் 	ெகாஞ்சம்	'ஓவ'ராகத்	'தண்ணி'	ேபாட் க்கிறாராம்.	என்ன
ஆகப்ேபாகிறேதா,	என்னேவா?	அேர,	அல்லா!’	என் 	தன்	நாற்காலியில்	உட்கார்ந்
ல்லாையக்	கழற்றி	ம யின்	ேமல்	ைவத் க்	ெகாண் ,	தைலைய	இ 	ைகயா ம்

'ெசாறி,	ெசாறி'	என் 	ெசாறிந் 	ெகாள்வானாயினன்.	

அப்ேபா 	‘ெதாப்’	என்ற	சத்தம்	காதில்	விழ,	காதர்	சட்ெடன் 	 ல்லாைய
எ த் த்	தைலயில்	ைவத் க்	ெகாண் 	 ற் ற் ம்	பார்க்க,	பங்களாவின்
பின் றத் 	மதிற்	 வைரத்	தாண் 	உள்ேள	 தித்த	கரிய	உ வம்	ஒன் ,	ைகயில்
உ விய	கத்தி டன்	மா ப்ப 	இ க் ம்	வராந்தாைவ	ேநாக்கி	ெமல்ல	 ன்ேனறிக்
ெகாண் ப்பைதக்	கண் 	தி க்கிட் ,	'வரேவ	வந்தாேன,	இன் ம்	ெகாஞ்ச
ேநரத் க் 	 ன்னாலாவ 	வந்தி க்கக்	 டாதா?	சைமயற்காரன்	சினிமா க் ப்



ேபான	பிற தானா	இவன்	வந் 	ேசர	ேவண் ம்?	இப்ேபா 	நான்	என்ன
ெசய்ேவன்?	வாசைலப்	பார்ப்ேபனா,	வராந்தாைவப்	பார்ப்ேபனா?	வராந்தாைவ
விட்டால்	அந்தப்	பயல்	ேமேல	ஏறி	வி வான்ேபால்	இ க்கிற ;	வாசைல	விட்டால்
யாராவ 	உள்ேள	 ைழந் 	வி வார்கள்	ேபால்	இ க்கிற !	என்ன	ெசய்யலாம்?
ேயாசிக்கக் ட	ேநரம்	இல்ைலேய!	ைகயில்	உ விய	கத்தி டன்	ெசல் ம்
இவ ைடய	ேநாக்கம்	என்னவாயி க் ம்?	தி வதாயி க் மா,	அல்ல
மா யில்	ப த் த்	 ங்கிக்	ெகாண் க் ம்	எஜமாைனக்	 த்திக்
ெகால்வதாயி க் மா?	ஐேயா!	அப்ப 	ஏதாவ 	ேநர்ந் விட்டால்	நான்	இங்ேக
காவற்காரனாயி ந் 	என்ன	பிரேயாசனம்?'	என் 	பலவாறாக	நிைனத்தபின்
ணிந் ,	‘வந்த 	வரட் ம்'	என் 	வாசற்	கதைவச்	சாத்திக்ெகாண் ,	ெமல்ல

வராந்தாைவ	ேநாக்கி	நக வானாயினன்.	

நடந்தால்	சத்தம்	ேகட் மல்லவா?	அந்தச்	சத்தத்ைதக்	ேகட் 	அவன்
ஓ விடலாமல்லவா?	ஓ விட்டால்	நல்ல 	தான்.	ஆனால்	ஓ பவன்	 ம்மா
ஓ வாேனா,	எஜமாைனக்	 த்திவிட் 	ஓ வாேனா?......	

எதற் ம்	கீேழ	இ ந்தப 	ேமேல	இ க் ம்	எஜமா க் 	ஒ 	 ரல்	ெகா த் ப்
பார்ப்ேபாமா?.....	
இ 	என்ன	ைபத்தியக்காரத்தனம்?	அந்தச்	சத்தத்ைதக்	ேகட் 	மட் ம்	அவன்
ஓடமாட்டானா?.....	
ஆமாம்,	இத்தைன	 ன்ெனச்சரிக்ைகேயா 	ெசல்கிேறாேம,	தான்	வாசலில்	நிற்ப
அவ க் த்	ெதரியாமலா	இ ந்தி க் ம்?	அ 	ெதரிந் தாேன	அவன்	 ன்
பக்கமாக	வராமல்	பின்	பக்கமாக	வந்தி க்கிறான்?......	

இப்ப 	நிைனத்த	காதர்	'வி வி '	ெவன் 	நடப்பானாயினன்.	அப்ேபா ....	

தட்,	தட்!...	
ப 	ஏற	ஆரம்பித் விட்டான்,	பயல்!	

பா ம்	ப ம்	மரப்ப யாகவல்லவா	இ க்கிற ?	தா ம்	இப்ேபா 	அவைனத்
ெதாடர்ந் 	ஏறினால்	சத்தம்	ேகட் ேம,	என்ன	ெசய்யலாம்?...	
தட்,	தட்,	தட்,	தட்!.....	
சரி,	இவன்	 தலில்	ேமேல	ஏறட் ம்.	எஜமான்	உள்ேள	தாளிட் க்	ெகாண் தான்

ங் வார்;	இவன்	ஜன்னல்	வழியாக	உள்ேள	 ைழவதற் ள்	ஒேர	பாய்ச்சலில்
இவைனப்	பாய்ந் 	பி த் விடலாம்.....	

இந்தத்	தீர்மானத் டன்	மா ப்	ப க் க்	கீேழ	காதர்	ப ங்கிக்
ெகாண் ந்தேபா ,	ேமேல	எரிந் 	ெகாண் ந்த	ஒேர	விளக் ம்	அைணந் -
இல்ைல,	அைணக்கப்பட் ,	எங் ம்	‘ ம்'	ெமன் 	இ ள்	 ழலாயிற் .	



அதிலி ந் 	ஆசாமி	ேமேல	ேபாய்விட்டான்	என்பைத	அறிந்த	காதர்,	இரண்ேட
எட் ல்	மா ைய	எட் ப்	பி க்க,	அவன்	கால ச்	சத்தத்ைதக்	ேகட் 	அந்தக்	கரிய
உ வம்	அவைனத்	தி ம்பிப்	பார்க்க,	அதன்ேமல்	ஒேர	பாய்ச்சலில்	பாய்ந்
அதனிடமி ந்த	கத்திைய	அவன்	 தலில்	பி ங்கி	எறிய	 யல்வானாயினன்.	

ேபார்,	ேபார்,	உக்கிரமான	ேபார்!	

இ வ ம்	கட் ப்	 ரண்டார்கள்;	உ ண்டார்கள்;	எ ந்தார்கள்!	
மீண் ம்	ஒ வர்	ேமல்	ஒ வர்	பாய்ந்தார்கள்;	கட் ப்	 ரண்டார்கள்;	உ ண்டார்கள்;
எ ந்தார்கள்!	
இத்தைன	ேபாராட்டம்	இங்ேக	நடக்கிறேத,	அந்த	எஜமானின்	 க்கம்
ெகாஞ்சமாவ 	கைலந்த 	என்கிறீர்களா?	அ தான்	இல்ைல!	

எப்ப க்	கைல ம்?	அந்த	ம ஷன்தான்	இன் 	ெகாஞ்சம்	'ஓவ'	ராகத்	'தண்ணி'
ேபாட் க்கிறார்	என் 	சைமயற்காரன்	ெசான்னாேன.	எதற் ம்,	‘உதவி,	உதவி!'
என் 	இரண் 	 ரல்கள்	ெகா த் ப்	பார்ப்ேபாமா?....	
அட,	சீ!	ஒ த்த க் 	ஒ த்தன்-இவைனச்	சமாளிக்க	 யாமலா	'உதவி,	உதவி'
என் 	கத் வ ?.....	

அவமானம்!	தனக் 	மட் மல்ல;	தான்	இ ந் விட் 	வந்த	ரா வத் க் ம்
அவமானம்!.....	

இந்த	அவமானத்தால்	ஒ 	கணம்	 ன்றிப்ேபான	காதர்,	ம 	கணம்	ேவங்ைகையப்
ேபால்	அந்தக்	கரிய	உ வத்தின்	ேமல்	பாய்ந் ,	அதனிடமி ந்த	கத்திையப்	பி ங்கி
அப்பால்	எறிந் விட் 	விளக்ைகப்	ேபாட,	ஆச்சரியமாவ 	ஆச்சரியம்,	அங்ேக
அவ ைடய	 தலாளி	சிரித்தப 	நின் 	ெகாண் ப்பாராயினர்!	
‘நீங்களா	எஜமான்?'	என்றான்	காதர்.	
'ஆமாம்,	நாேனதான்!	உன்	ேமலி ந்த	சந்ேதகம்	இப்ேபா தான்	தீர்ந்த 	எனக் .	நீ
உண்ைமயானவன்;	ேயாக்கியமானவன்;	உயி க் த்	 ணிந் 	நீ	என்ைனக்
காப்பாற் வதற்காகச்	ெசய்த	வீரசாகஸம்	என்னால்	என் ேம	மறக்க	 யாத .
இந்தா,	இந்த	 	 பாைய	இப்ேபாைதக் 	ைவத் க்	ெகாள்.	அ த்த
மாதத்திலி ந் 	சம்பளத்தில்	பத் பா	 ட் த்	தரச்	ெசால்கிேறன்.	என்ன,
சந்ேதாஷம்தாேன?'	என் 	 தலாளி	ேகட்க,	‘இல்ைல,	எஜமான்;	என்ேமேல
உங்க க் 	எப்ேபா 	சந்ேதகம்	வந் 	விட்டேதா,	அதற் ப்	பின்	நான்	இங்ேக
இ க்க	வி ம்பவில்ைல,	எஜமான்!	நான்	வேரன்,	எனக் 	உத்தர 	ெகா ங்கள்!'
என் 	தன்ைன	ஆச்சரியத்தில்	ஆழ்த்திய	எஜமாைனத்	தா ம்	ஆச்சரியத்தில்
ஆழ்த்திவிட் ,	அவன்	நைடையக்	கட் வானாயினன்.'	

பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	‘இவர்களில்	யார்	ெசய்த



சரி?	எஜமான்	ெசய்த 	சரியா,	ஏவலாளன்	ெசய்த 	சரியா?'	என்
விக்கிரமாதித்தைரக்	ேகட்க,	'இ வர்	ெசய்த ம்	சரியல்ல!'	என்
விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	பாதாளம்	அவரிடமி ந் 	தப்பி,	மீண் ம்	ேபாய்

ங்ைக	மரத்தில்	ஏறிக்ெகாண் 	விட்ட 	என்றவா ...	என்றவா ...
என்றவா ...…	
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விக்கிரமாதித்தர்	ம ப ம்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறி,	பாதாளத்ைதப்
பி த் க்	ெகாண் 	வர,	அ 	அவ க் ச்	ெசான்ன	எட்டாவ 	கைதயாவ :	

‘ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்	ேக ம்!	ைகயில்	ேபா மான
காசில்லாதேபா 	ஒ 	கப்	காபிைய	வாங்கி,	இ வர்	அைதப்	பங்
ேபாட் க்ெகாண் 	 ப்பதில்ைலயா?	அந்த	மாதிரிக்	 த் க்	 த்ேத
இைணபிரியாத	நண்பர்களாகிவிட்ட	இ வர்	இந்தச்	ெசன்ைனமா	நகரிேல	உண் .
அவர்களில்	ஒ வன்	ெபயர்	மட் மல்ல;	இ வரின்	ெபய ேம	‘கலியாணராமன்’
என்பதாக	இ ந்த .	இதனால்	அவர்க க் த்	ெதரிந்தவர்கள்	யாராவ
அவர்கைள	 ப்பிட	ேநர்ந்தால்,	‘கலியாணராமன்	நம்பர்	1,	கலியாணராமன்	நம்பர்	2'
என் 	 ப்பிட் 	வந்தார்கள்.	என்னதான்	நம்பர்	ேபாட் க்	 ப்பிட்டா ம்	சில	சமயம்
அ 	 ழப்பத்தில்	வந் 	 யேவ,	'இந்தக்	 ழப்பத்திலி ந் 	மீள	வழிேய
கிைடயாதா?'	என் 	கலியாணராமன்	நம்பர்	1	ேயாசிப்பானாயினன்.	அ காைல
கலியாணராமன்	நம்பர்	2	தி ெரன் 	தீவிரத்	தமிழ்ப்பற் க் 	உள்ளாகித்	தன்
ெபயைர	'மணவழகன்’	என	மாற்றி	ைவத் க்ெகாண் 	வர,	அ 	கண் 	ஒ
பக்கம்	மகிழ்ச்சி ம்,	இன்ெனா 	பக்கம்	வியப் ம்	ெகாண்ட	கலியாணராமன்	நம்பர்
1,	'என்ன,	இப்ப த்	தி ெரன் ?'	எனக்	ேகட்க,	‘எல்லாம்	தமிழ்	வாழத்தான்!'	என
மாஜி	கலியாணராமனான	-	தப் ,	 ன்னாள்	கலியாண	ராமனான	மணவழகன்
பதி ைரப்பானாயினன்.	

‘அ 	ெதரியாதா	எனக் ,	உண்ைமையச்	ெசால்லப்பா?'	என் 	கலியாணராமன்
கண்ணால்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	கடாவ,	'தமிழ்	வாழ்ந்தால்	நா ம்	வாழ்ேவன்;
நான்	வாழ்ந்தால்	தமி ம்	வா ம்!'	என் 	மணவழகன்	அப்ேபா ம்
இடக்கரடக்கலாக	ம ெமாழி	ெசால்ல,	'ெகாஞ்சம்	 ரி ம்ப யாகத்தான்
ெசால்ேலன்?'	எனக்	கலியாணராமன்	மீண் ம்	ேகட்பானாயினன்.	

அதற் 	ேமல்	உண்ைமைய	மைறக்க	வி ம்பாமல்,	‘இப்ேபா 	அதில்தானப்பா,	நல்ல
கா !	என் 	மணவழகன்	அவன்	காேதா 	காதாகச்	ெசால்ல,	'காரியவாதிக் க்
கண்டெதல்லாம்	கா தாேன?'	என் 	கலியாணராமன்	ஒ 	' ெமாழி'ைய
உதிர்க்க,	அைதக்	ேகட் 	அவன்	அப்ப ேய	அசந் 	ேபாய்	நிற்பானாயினன்.	

இப்ப யாகத்தாேன	இவர்க ைடய	'ெபயர்	மாற் ம்	படலம்'	நடந் 	 ய,	ஒ 	நாள்



கலியாணராமனாகப்	பட்டவன்	மணவழகைன	ேநாக்கி,	‘எனக் 	ஓர்	உபகாரம்
ெசய்வாயா?'	என	வினவ,	'என்ன	உபகாரம்?'	என	மணவழகன்	ேகட்பானாயினன்.	

‘ேகாய த் ாரில்	ஒ 	 ட் 	மில்	 தலாளி	இ க்கிறாராம்.	அவ க் 	ஒேர	ஒ
ெபண்ணாம்.	ெபயர்	ெபாற்ெகா யாம்.	அவ க்காக	அவ ைடய	மாமா	ஆனந்த
ர்த்தி	இங்ேக	வந் 	என்ைனப்	பார்த் விட் ப்	ேபானார்.	அவ க் 	என்ைனப்

பி த் விட்ட .	ஜாதகம்	பார்த்தார்;	அ ம்	ெபா ந்தி	விட்ட .	ெபண்ைண
உங்க க் ப்	பி த் விட்டால்	கலியாணம்	உடேன	ைவத் க்ெகாண் 	விடலாம்
என்றார்.	தாய்	தந்ைதயற்ற	எனக்ேகா	ஓர்	அனாைத	ேபால்	ெசன் 	அவைளப்
பார்க்க	என்னேவா	ேபாலி ந்த ;	ெகாஞ்சம்	ேயாசித்ேதன்.	அைத	ேவ 	விதமாக
நிைனத் க்	ெகாண் 	விட்ட	அவர்,	'நீங்கள்	எதற் ம்	ேயாசிக்க	ேவண்டாம்.
ைகயில்	ெராக்கமாக	இ பத்ைதயாயிரம்	ெகா த் வி கிேறாம்.	இன் ம்	ஓர்
இ பத்ைதயாயிரத் க் 	நைக	நட் க்கள்	ேபா கிேறாம்.	இைவ	தவிர,	சீர்
வரிைசகள்	ேவண் ய	மட் ம்	ெசய்கிேறாம்.	கலியாணத்ைதக்	ேகாய த் ரிேலேய
ைவத் க்	ெகாண் 	விடலாம்.	நீங்கள்	வி ம்பினால்	இங்ேக	பார்க் ம்
ேவைலையக் ட	ராஜீனாமா	ெசய் விட் ,	அங்ேக	உள்ள	எங்கள்	மில் க்
மாேனஜராக	வந் விடலாம்'	என் 	என்னெவல்லாேமா	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட
ேபானார்.	அதற் 	ேமல்	அந்த	இடத்ைத	விடக் டா 	என் 	நிைனத்த	நான்,
அவரிடம்	ஒ 	ெபாய்	ெசரன்ேனன்.	‘எனக் 	ஓர்	அண்ணன்
இ க்கிறார்.	பிரம்மசாரிய	விரதத்ைத	ேமற்ெகாண் க் ம்	அவர்,	ெராம்ப
நாட்களாக	என்ைனயாவ 	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள் மா 	வற் த்திக்
ெகாண் க்கிறார்.	அவைர	ேவண் மானால்	அ ப்பி	ைவக்கிேறன்.	அவர்	வந்
ெபண்ைணப்	பார்த் ,	‘சரி'	என் 	ெசால்லிவிட்டால்	எனக் ம்	சரிேய!'	என்ேறன்.
‘சரி'	என் 	அவர்	ேபாய்	விட்டார்.	அவ ைடய	விலாசத்ைத	நான்	உனக் த்
த கிேறன்.	அந்த	விலாசத் க் ப்	ேபாய்,	நீ	எனக்காக	ஒேர	ஒ 	நாள்	என் ைடய
அண்ணனாக	ந த்தால்	ேபா ம்!'	என் 	கலியாணராமன்	ெசால்ல,	'இதற்காக	நீ
இவ்வள 	 ரம்	என்னிடம்	ெசால்ல	ேவண் மா?	இைதக் டச்
ெசய்யவில்ைலெயன்றால்	நான்தான்	உனக் 	எப்ப 	நண்பனாேவன்,	நீ	தான்
எனக் 	எப்ப 	நண்பனாவாய்?	ெகா 	 கவரிைய,	இப்ெபா ேத	 றப்ப கிேறன்!'
என் 	மணவழகன்	 ப்பானாயினன்.	

‘ெபண்ைணப்	பி த் விட்டால்	 ர்த்தத் க் 	நாள்	 றிக்க	என்ைனக்	ேகட்க
ேவண் ம்	என் 	ெசால்லிவிட் 	வராேத!	நீேய	அவர்க டன்	கலந் 	ேபசி,
ஏதாவ 	ஒ 	நாைளக்	 றித் க்ெகாண் 	வந் வி .	அந்த	நாளில்	அவ க் த்
தாலி	கட்ட	நான்	தயாராகிவி கிேறன்'	என் 	கலியாணராமன்	ெசால்லி,
ஆனந்த ர்த்தியின்	விலாசத்ைத	எ த் 	ஆனந்தமாகக்	ெகா க்க,	'தாலிையக்
கட் விட் ப்	பணத்ைதக்	ேகட்காேதடா,	 த்திசாலி!	பணத்ைத	வாங்கிக்	ெகாண்
தாலிையக்	கட் !'	என	மணவழகன்	அவைன	எச்சரித் விட் ,	உடேன



ேகாைவக் ப்	 றப்பட் 	ேபாவானாயினன்.	

அங்ேக	ஆனந்த ர்த்தியின்	 கவரிையத்	ேத 	மணவழகன்	அைலய,	'அவர்
கண்ைண	 க்	காரியம் ட	நடந் 	விட்டேத!'	என்ற	அங்கி ந்தவர்கள்	ெசால்ல,
‘அப்ப யா	சமாசாரம்?’	என் 	ஒ 	கணம்	தி க்கிட் 	நின்ற	அவன்,	ம கணம்
ஒ 	 ள் த்	 ள்ளி,	ஒ 	 தி	 தித் 	நின் ,	‘ஆஹா!-தப் ,	தப் !	'ஆகா'	என்
ெசால்ல	ேவண் மன்ேறா?	ஆகா!	அதி ட்டம்	அ த்தால்	இப்ப யன்ேறா	அ க்க
ேவண் ம்?	கலியாணராமைனப்	பார்த் 	விட் 	வந்த	அந்த	ஒேர	ஒ
ஆனந்த ர்த்தி ம்	கண்ைண	 	விட்டாராம்.	இனி	நானாவ ,
கலியாணராமனின்	அண்ணனாக	ந ப்பதாவ ?	நாேன	கலியாணராமனாக
ந ப்ேபன்;	மணவழகைன ம்	தமிழ்ப்	பற்ைற ம்	சற்ேற	மறப்ேபன்.	பிரம்மசாரியான
என்	அண்ண க் ப்	பித் ப்	பி த் விட்ட 	என் ம்,	அதனால்	ெகா த்த
வாக்ைகக்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்	என்பதற்காக	நாேன	அரிச்சந்திரைனப்	பின்பற்றி
வந்ததாக ம்	ெசால்ேவன்.	அப் றம்	என்ன?	அழகான	ெபண்,	ஐம்பதாயிரம்	 பாய்,
மாேனஜர்	பதவி	எல்லாம்	எனக்ேக	எனக் த்தான்!'	என் 	அப்ப ேய	ேபாய்	அந்தப்
ெபண்	வீட்டாரிடம்	அளக்க,	அவர்க ம்	அைத	நம்பி,	மாஜி	கலியாணராமனான
மணவழக க்ேக	அந்தப்	ெபாற்ெகா ைய	மணம்	ெசய் 	ைவப்பாராயினர்.	

தல்	நாள்	இர ;	சினிமாவில்	வ வ ேபால்	பா ம்	பழ ம்	ைககளில்	ஏந்தி,	பவள
வாயில்	 ன்னைக	சிந்தி,	ேகால	மயில்	ேபால்	ெகாஞ்சி	வந்த	ெபாற்ெகா 	'தடா'
ெரன் 	எல்லாவற்ைற ம்	கீேழ	ேபாட் விட் 	வி ந் ,	ைகைய ம்	காைல ம்
உைதத் க்ெகாள்ள,	‘என்ன	ெபாற்ெகா ,	என்ன?’	என	மணவழகன்	பதற,	'சாவி,
சாவி!	சீக்கிரம்!	சீக்கிரம்!'	என் 	உளறிக்ெகாண்ேட	அவள்
ர்ச்ைசயைடவாளாயினள்.	

‘அட	இழேவ,	நீ	காக்கா	வலிக்காரியா?	அ 	ெதரியாமல்	ேபாச்ேச,	எனக் !'	என்
தைலயில்	அ த் க்ெகாண்ேட	மணவழகன்	அங்கி ந்த	சாவிக்	ெகாத்ைத	எ த்
அவள்	ைகயில்	திணிக்க,	‘என்ன	அண்ணா,	ெசளக்கியமா?	உங்கைளத்
ேத க்ெகாண் தான்	‘வந்ேதன்!'	என் 	யாேரா	ஒ 	தம்பி	அந்த	ேநரம்	பார்த் த்
தன்ைனக்	 சலம்	விசாரிப்பைதக்	ேகட் 	அவன்	தி ம்ப,	சாைலேயாரமாக	இ ந்த
ஜன்ன க்க ேக	நின் ெகாண் ந்த	கலியாணராமன்	அவைனப்	பார்த்
‘ஹஹ்ஹஹ்ஹா'	என் 	சிரிக்க;	'ேமாசம்	ேபாேனன்	கலியாணராமா,	உன்ைன	நம்பி
நான்	ேமாசம்	ேபாேனன்,	கலியாணராமா!’	என் 	மணவழகன்	‘ஒப்பாரி'
ைவப்பானாயினன்.'	

பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	'ேமாசம்	ேபான 	யார்?
கலியாணராமனா,	மணவழகனா?'	என	விக்கிரமாதித்தைரக்	ேகட்க,	'ெபாற்ெகா
காக்கா	வலிக்காரியாக	இல்லாமலி ந்தால்	ேமாசம்	ேபானவன்	கலியாணராமன்;
இல்லாவிட்டால்	மணவழகன்!’	என	‘விளக்ெகண்ெணய்	 ைற'யில்



விக்கிரமாதித்தர்	விளக்கம்	ெசால்ல,	பாதாளம்	அவரிடமி ந் 	தப்பி,	மீண் ம்
ங்ைக	மரத்தில்	ஏறிக்ெகாண் 	விட்ட 	காண்க...	காண்க...	காண்க.....	
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ம ப ம்	விக்கிரமாதித்தர்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறி,	பாதாளத்ைதப்
பி த் க்	ெகாண் 	வர,	அ 	அவ க் ச்	ெசான்ன	ஒன்பதாவ 	கைதயாவ :	

‘ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்	ேக ம்!	ஓர்	ஊரில்	ஒ
கணவ ம்	மைனவி ம்	இ ந்தார்கள்.	அந்தச்	சதிபதிகள்	இ வ ம்	எங்ேக
ேபானா ம்	ேசர்ந்ேத	ேபாவார்கள்;	ேசர்ந்ேத	வ வார்கள்.	அவ்வா 	ேபா ங்
காைலயில்	கணவனாகப்பட்டவன்	 ன்னால்	ெசல்வ ம்,	மைனவியாகப்பட்டவள்
அவ க் ப்	பின்னால்	ெசல்வ ம்	அவர்களிைடேய	வழக்கமாக	இ ந்
வந்த .	இப்ப யாகத்தாேன	இ ந் 	வந்த	வழக்கம்,	'மாதர்	 ன்ேனற்றச்
சங்க'த்தில்	ேசர்ந்ததன்	காரணமாக	மைனவிக் ப்	பி க்காமற்ேபாக,	ஒ 	நாள்
அவள்	சற் த்	 ரத்தில்	ெசன் 	ெகாண் ந்த	இரண் 	 ைனகைளத்	தன்
கணவ க் ச்	 ட் க்	காட் ,	'அேதா,	அந்தப்	 ைனகைளப்	பார்த்தீர்களா?’	என்
ேகட்க,	'பார்த்ேதன்,	என்ன	விேசஷம்?’	என் 	கணவன்	ேகட்பானாயினன்.	

‘ெபண்	 ைன	 ன்னால்	ெசல்ல,	ஆண்	 ைன	அதற் ப்	பின்னால்
ெசல்லவில்ைலயா?'	என	அவள்	பின் ம்	ேகட்க,	‘ஓ,	அைதச்	ெசால்கிறாயா?'	என
அவன்	ேமேல	நடப்பானாயினன்.	

சிறி 	 ரம்	ெசன்ற ம்	சற் த்	 ரத்தில்	ஓ க்	ெகாண் ந்த	இரண்
நாய்கைளச்	 ட் க்	காட் ,	'அேதா,	அந்த	நாய்கைளப்	பார்த்தீர்களா?’	என்
மைனவியாகப்	பட்டவள்	ேகட்க,	‘பார்த்ேதன்,	என்ன	விேசஷம்?’	என்
கணவனாகப்பட்டவன்	ேகட்பானாயினன்.	

‘ெபண்	நாய்	 ன்னால்	ஓட,	ஆண்	நாய்	அைதத்	ெதாடர்ந்
ஓ க்ெகாண் க்கவில்ைலயா?'	என	அவள்	பின் ம்	ேகட்க,	'ஓ,	அைதச்
ெசால்கிறாயா?'	என	அவன்	ேமேல	நடப்பானாயினன்.	

இன் ம்	சிறி 	 ரம்	ெசன்ற ம்	சற் த்	 ரத்தில்	ேபாய்க்ெகாண் ந்த
இரண் 	ஆ கைளச்	 ட் க்	காட் ,	'அேதா,	அந்த	ஆ கைளப்	பார்த்தீர்களா?’
என் 	அவள்	ேகட்க,	‘பார்த்ேதன்,	என்ன	விேசஷம்?'	என் 	அவன்
ேகட்பானாயினன்.	

‘கிேடரி	 ன்னால்	ேபாக,	கடா	அைதத்	ெதாடர்ந்
ேபாய்க்ெகாண் க்கவில்ைலயா?'	என	அவள்	பின் ம்	ேகட்க,	'ஓ,	அைதச்



ெசால்கிறாயா?'	என	அவன்	ேமேல	நடப்பானாயினன்.	

இன் ம்	சிறி 	 ரம்	ெசன்ற ம்	சற் த்	 ரத்தில்	ெசன் 	ெகாண் ந்த
இரண் 	மா கைளச்	 ட் க்	காட் ,	'அேதா,	அந்த	மா கைளப்	பார்த்தீர்களா?’
என் 	மைனவியாகப்பட்டவள்	ேகட்க,	‘பார்த்ேதன்,	என்ன	விேசஷம்?'	என்
கணவனாகப்பட்டவன்	ேகட்பானாயினன்.	

‘ப 	 ன்னால்	ெசல்ல,	காைள	அைதத்	ெதாடர்ந் 	ெசன்
ெகாண் க்கவில்ைலயா?'	என	அவள்	பின் ம்	ேகட்க,	ெபா ைம	இழந்த
கணவனாகப்பட்டவன்,	‘அதற்காக	என்ைன	நீ	என்ன	ெசய்யச்	ெசால்கிறாய்?'	என
அவள்ேமல்	எரிந் 	வி வானாயினன்.	

‘ஈ,	எ ம் 	 தல்	எண்ணாயிரம்	ஜீவராசிக ம்	எங்ேக	ேபானா ம்	ெபண்
ன்னா ம்,	ஆண்	அதற் ப்	பின்னா ம்	ேபாய்க்ெகாண் க்க,	நாம்	மட் ம்

அதற் 	விேராதமாக	ஏன்	ேபாக	ேவண் மாம்?’	என	மைனவியாகப்	பட்டவள்
சி ங்க,	கணவனாகப்பட்டவன்,	'சரி,	நீ	ேவண் மானால்	 ன்னால்	ேபா;	உனக் ப்
பின்னால்	நான்	வந் 	ெதாைலக்கிேறன்!'	என் 	அவைள	 ன்னால்	நடக்க
விட் விட் ,	அவ க் ப்	பின்னால்	அவன்	நடப்பானாயினன்.	

அ காைல	அவ க் 	எதிர்த்தாற்ேபால்	வந்த	அவ ைடய	 ன்னாள்	காதலி
ஒ த்தி	அவைனப்	பார்த் 	'இளி,	இளி'	என் 	இளிக்க,	அவ ம்	அவைளப்
பார்த் 	'இளி,	இளி'	என் 	இளித்தப ,	அவேளா 	ெகாஞ்சம்	ெந ங்கி	நின்
ஏேதா	ேப வானாயினன்.	

ெவற்றிப்	ெப மிதத் டன்	அவ க் 	 ன்னால்	வீசி	நைட	ேபாட் க்
ெகாண் ந்த	அவன்	மைனவியாகப்	பட்டவள்	சிறி 	 ரம்	ெசன்ற ம்	தனக் ப்
பின்னால்	தன்	கணவன்	வராதைதக்	கண் 	தி க்கிட் த்	தி ம்பிப்	பார்க்க,
அவன்	யாேரா	ஒ த்தி டன்	இளித் ப்	ேபசிக்ெகாண் ப்பைதக்	கண்
ஆத்திர ற் ,	'இதற் த்	தான்	இந்த	ஆண்கைள	அந்த	நாளிேலேய
ெபண்க க் 	 ன்னால்	ேபாகவிட்டார்கள்	ேபாலி க்கிற !’	என் 	க திக்
ெகாண்ேட	தி ம்பி	வர,	அவைளக்	கண்ட ம்,	'அவள்தான்	உங்கள்	மைனவியா?
அ 	ெதரியாமல்	ேபாச்ேச,	எனக் !	நான்	வேரன்!'	என் 	மாஜி
காதலியாகப்பட்டவள்	ந வ,	அதற் ள்	‘யார்	அவள்?’	என் 	கண்	சிவக்கக்
ேகட் க்	ெகாண்ேட	அவன்	மைனவியாகப்பட்டவள்	அங்ேக	வர,	'அவ ம்
உன்ைனப்ேபால்	ஒ 	ெபண்தான் ,	நீ	ேபா!’	என் 	கணவனாகப்பட்டவன்	சர்வ
சாதாரணமாகச்	ெசால்லிவிட் 	நடக்க,	'அெதல்லாம்	 யா !	என்னதான்
இ ந்தா ம்	ம ஷ க் 	இ க்கிற	 த்தி	ேவேற,	மி கத் க் 	இ க்கிற	 த்தி
ேவேற	என்கிற தான்	இப்ேபா 	எனக் 	ெராம்ப	நல்லாத்	ெதரிந் 	ேபாச்ேச!
நீங்கள்	 ன்னால்	ேபாங்கள்,	நான்	பின்னால்	வந் 	ெதாைலகிேறன்!’	என் 	‘மாதர்
சங்க'த்ைத	மறந் ,	‘ ன்ேனற்ற'த்ைத ம்	மறந் ,	பைழயப 	அவைன	 ன்னால்



நடக்க	விட் விட் ,	அவள்	அவ க் ப்	பின்னால்	நடப்பாளாயினள்.'	
பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	‘யாைர	யார்	நம்ப
ேவண் ம்?’	என் 	விக்கிரமாதித்தைரக்	ேகட்க,	'கணவைன	மைனவி	நம்ப
ேவண் ம்;	மைனவிையக்	கணவ ம்	நம்ப	ேவண் ம்.	இ வ ம்	ஒ வைர
ெயா வர்	நம்பாமல்	வாழ்வ ம்	ஒன் தான்;	வாழாமல்	இ ப்ப ம்	ஒன் தான்!'
என் 	விக்கிரமாதித்தர்	'விளக்ெகண்ெணய்	 ைற'ையக்	ைகவிட் 	'ெவட்
ஒன் ,	 ண் 	இரண் '	என் 	ெசால்ல,	பாதாளம்	அவரிடமி ந் 	தப்பி,	மீண் ம்

ங்ைக	மரத்தில்	ஏறிக்ெகாண் விட்ட 	என்றவா ...	என்றவா ...	என்றவா ...
…	
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"விக்கிரமாதித்தன்	ம ப ம்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறி,	பாதாளத்ைதப்
பி த் க்	ெகாண் 	வர,	அ 	அவ க் ச்	ெசான்ன	பத்தாவ 	கைதயாவ :	

'ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்	ேக ம்!	'கா ெவட் ,
கா ெவட் '	என் 	ஒ 	கள்ளப்	பயல்	எங்கள்	ெகால்லிமைலச்	சாரலிேல	உண் .
இ 	ஜனநாயக	ேசாஷலிஸ	 கம்	அல்லவா?	இந்த	 கத்தில்	அவ ம்	தன்
ெதாழிைல	‘ஜனநாயக	ேசாஷலிஸப்	பாணி'யிேலேய	ெசய் 	வந்தான்.	அதாவ ,
ஜனங்களின்	சம்மதத் டன்	இ ப்பவர்களிடமி ந் 	பி ங்கி	இல்லாதவர்க க் க்
ெகா ப்பைதத்தாேன	இந்தக்	காலத் 	அரசியல்வாதிகள்	'ஜனநாயக	ேசாஷலிஸம்'
என்கிறார்கள்?	அேத	மாதிரி	அவ ம்	ஜனங்களின்	சம்மதத் டேன
இ ப்பவர்களிடமி ந் 	ெகாள்ைளய த் 	இல்லாதவர்க க் க்	ெகா த்
வந்தான்!	‘அ த்தைத	அவ்வப்ேபா 	ஏைழக க் க்	ெகா த் 	வந்தானா?
அல்ல ,	சில	சினிமா	ந கர்கைளப்	ேபால	அள க் 	மீறித்	தான்	ேசர்த் க்
ெகாண்ட	பிற ,	மீதமானைத	என்ன	ெசய்வெதன் 	ெதரியாமல்	ெபய க் ம்
க க் ம்	ஆைசப்பட் க்	ெகா த் 	வந்தானா?'	என் 	என்ைனக்	ேகட்காதீர்கள்;
அ 	ேவ 	சங்கதி!	

இப்ப யாகத்தாேன	சட்டத் க் ம்	ேபாலீ க் ம்	சவால்	விட் க்ெகாண் 	அவன்
அந்தக்	ெகால்லிமைலச்	சாரலிேல	இ ந் 	வ ங்காைலயில்,	ஆனானப்பட்ட
ஆதிசிவைனேய	அவ்வப்ேபா 	ஆட் ப்	பைடத் 	வந்த	விரகதாபம்	அவைன ம்
ஒ 	நாள்	ஆட் ப்	பைடக்க,	அதனால்	வாட்ட ற்ற	அவன்	தன்	சகாக்கைள
ேநாக்கி,	‘இத்தைன	சகாக்கள்	என் டன்	இ ந் 	என்ன	பிரேயாசனம்?	ஒ
ெபண்	இல்ைலேய,	என்	விரகதாபத்ைதத்	தீர்க்க!’	என	'ஏங் ,	ஏங் '	என	ஏங்க,
‘அந்தச்	சனியன்கள்	மட் ம்	இங்ேக	ேவண்டாம்,	எஜமாேன!	அவற்றால்	எந்த
ரகசியத்ைத ம்	காப்பாற்ற	 யா !’	என	அவன்	சகாக்களில்	ஒ வன்	அ த் ச்
ெசால்வானாயினன்.	

‘அெதல்லாம்	அந்தக்	காலம்;	இந்தக்	காலத்தில்தான்	அரசாங்கத்தார் டத்	தங்கள்
ஒற்றர்	பைடயில்	ெபண்கைளச்	ேசர்த் க்	ெகாள்கிறார்கேள?'	என்
இன்ெனா வன்	எ த் ச்	ெசால்ல,	'என்னதான்	இ ந்தா ம்	நாம்	அரசாங்கத்தார்
ஆக	 மா?	அவர்கள்	எ 	ேவண் மானா ம்	ெசய்வார்கள்;	தட் க்	ேகட்க
ஆள்	கிைடயா !’	என் 	மற்ெறா வன்	அ த் ச்	ெசால்ல,	‘ஏன்	இல்ைல,	எதிர்க்



கட்சிக்காரர்கள்	இல்ைலயா?'	என் 	மற் ம்	ஒ வன்	ெதா த் க்
ேகட்பானாயினன்.	

‘அவர்க ைடய	வாைய	அடக்க	ஆ ம்	கட்சிக்காரர்க க் 	வழியா	இல்ைல?
எத்தைனேயா	வழிகள்!’	என	கண்ைணச்	சிமிட் க்	ெகாண்ேட	ெசான்ன
கா ெவட் ,	ெபாங்கிவ ம்	ெப 	நிலைவக்	கண் 	ஒ கணம்	ெப ச் 	விட் ,
ம கணம்	‘ெபாக்'ெகன் 	சிரிக்க,	'என்ன	எஜமாேன,	சிரிக்கிறீர்கள்?’	என
ஒ வன்	அவைன	வினா வானாயினன்.	

‘இத்தைன	நா ம்	இந்த	நிலைவக்	கண்டால்	எனக் ப்	பி க்கா ;	இ ட்ைடக்
கண்டால்தான்	பி க் ம்	என் 	உங்க க் த்	ெதரி மல்லவா?	இன் 	என்னேவா
ெதரியவில்ைல,	எனக் 	நிலைவப்	பி க்கிற ,	ெராம்ப	ெராம்பப்	பி க்கிற ’	என்
தன்	ேதாள்கைள	ஒ 	 க் 	 க்கி	விட் க்	ெகாண் 	அவன்
சிரிப்பானாயினன்.	

‘இ 	என்னடா	வம்பாய்ப்	ேபாச் ,	இதற் 	என்ன	ெசய்வெதன்
ெதரியவில்ைலேய?’	என	அவ ைடய	சகாக்கள்	அத்தைன	ேப ம்	வானத்ைதப்
பார்க்க,	அ காைல	‘ஜல்,	ஜல்	என்ற	சதங்ைக	ஒலி	எங்கி ந்ேதா	வந் 	அவர்கள்
காதில்	விழ,	'எஜமாேன,	நாம்	 ம்பிட்ட	ெதய்வம்	நல்ல	ெதய்வம்.	அேதா,	ஒ
ண் 	வண் 	வ வ ேபால்	இ க்கிற .	அந்த	வண் யிேல	எஜமா க்

ேவண் ய 	ஏதாவ 	இ ந்தால்	நாங்கள்	அத்தைன	ேப ம்	அப்ப ேய	மைறந்
வி கிேறாம்.	எஜமான்	தாகத்ைதத்	தீர்த் க்	ெகாண்டபின்	 ரல்	ெகா க்கட் ம்;
வ கிேறாம்!'	என	அவர்களில்	இன்ெனா வன்	பணிவன் டன்	ெசால்ல,	'சரி,
வரட் ம்'	எனக்	கா ெவட் 	அந்த	வண் ைய	எதிர்	ேநாக்கிக்
காத்தி ப்பானாயினன்.	

வண் 	வந்த ;	அதில்	அவன்	எதிர்பார்த்தப 	ஒ 	ெபண் ம்	இ ந்த .	ெபண்
என்றால்	சாதாரணப்	ெபண்	அல்ல;	கலியானப்	ெபண்.	சர்வலங்காரதாரியாக
இ ந்த	அவைளக்	கண்ட ம்,	நல்ல	ெவய்யிலில்	ெவள்ளரிப்	பிஞ்ைசக்
கண்ட ேபால்	இ ந்த 	அவ க் ;	அப்ப ேய	‘ந க்,	ந க்'ெகன் 	க த் த்
தின் விடலாமா	என் 	நிைனப்பவன்	ேபால்	நாக்ைகச்	சப் க்	ெகாட் க்ெகாண்ேட
அவன்	அவைள	ெந ங்கிய	காைலயில்,	அவ டன்	இ ந்த	 தாட் களில்	சிலர்
அவைனக்	கண்ட ம்,	'ஐேயா,	தி டன்!	ஐேயா,	தி டன்!'	என் 	அலற,	‘ஸ்,
அப்ப ச்	ெசால்லாதீர்கள்;	'தர்மராசா	'என் 	ெசால் ங்கள்!'	என	அவைன	அறிந்த
ஒ 	ெபரியவர்	'அடக்க	ஒ க்கத் டன்	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	வண் ைய	விட்
இறங்கி,	'ஏைழக்	கலியாணம்,	தர்மராசா!	ெபா 	வி ந்த ம்	 ர்த்தம்;
அதற் த்தான்	இப்ேபா 	ேபாய்க்ெகாண் க்கிேறாம்.	நீங்க ம்
கட ைளப்ேபாலக்	கண் க் 	மைறவாகவாவ 	எங்கேளா 	வந்தி ந்
கலியாணத்ைத	நடத்தி	ைவக்க	ேவண் ம்!'	எனக்	ைக ப்பி	ேவண்ட,	‘ஆஹா!



அதற்ெகன்ன,	அமர்க்களமாக	நடத்தி	ைவக்கிேறன்!'	என்ற	கா ெவட் ,	'ஆனால்
ஒன் ...’	என் 	ேமேல	ஏேதா	ெசால்லத்	தயங் வானாயினன்.	

‘என்ன?'	என்றார்	ெபரியவர்;	‘ெபண்!'	என்றான்	கா ெவட் .	

‘ெபண்ணா?'	என்றார்	ெபரியவர்:	'ஆமாம்'	என்றான்	கா ெவட் .	

'ஆமாம்	என்றால்?’	என்றார்	ெபரியவர்:	‘இறக் ,	ெபண்ைண!’	என்றான்
கா ெவட் .	

‘எந்தப்	ெபண்ைண?'	என்றார்	ெபரியவர்;	‘கலியாணப்	ெபண்ைண!'	என்றான்
கா ெவட் .	

“எதற் ?'	என்றார்	ெபரியவர்;	“ ம்மாதான்!'	என்றான்	கா ெவட் .	

' ம்மாதான்	என்றால்?’	என்றார்	ெபரியவர்;	'அெதல்லாம்	உமக் ச்	ெசால்லாமேல
ெதரிந்தி க்க	ேவண் ம்!’	என்ற	கா ெவட் ,	அதற் ேமல்	தாக் ப்	பி க்க

யாமல்	அந்தப்	ெபண்ைண	அப்ப ேய	 க்கிக்ெகாண் 	நடக்க,	'ஐையேயா!
இ 	அநியாயம்,	அக்கிரமம்!	உம்ைமப்	ேபான்ற	ெபரிய	ம ஷ க் 	இ 	அழகல்ல!'
எனப்	ெபரியவர்	அவைன ம்	‘ெபரிய	மனிதர்களின்	பட் ய'லில்	ேசர்த் க்	 ற,
'ெபரிய	ம ஷெனன்றால்	அவன்	இப்ப 	ெயல்லாம்	ெசய்ய	மாட்டான்	என் 	உமக்
யார்	ஐயா,	ெசான்ன ?	சின்ன	ம ஷன்	பகிரங்கமாகச்	ெசய்தால்,	ெபரிய
ம ஷன்	ரகசியமாகச்	ெசய்வான்;	அவ்வள தான்!	இ தான்	இரண்
ம ஷன்க க் ம்	உள்ள	வித்தியாசேம	தவிர,	மற்றப 	எல்லாம்	ஒேர
ம ஷன்தான்!	நீராக	ஏதாவ 	நிைனத் க்	ெகாண் 	அவஸ்ைதப்பட்டால்	அதற்
நானா	ெபா ப் ?	ெகாஞ்சம்	ெபா ம்;	இேதா,	உம் ைடய	ெபண்ைண	உம்மிடேம
ெகாண் 	வந் 	விட் வி கிேறன்!’	என	அவன்	ேமேல	நடக்க,	‘அடப்	பாவி,	அவள்
ேமல்	இ க் ம்	நைககைள	ேவண் மானால்	கழற்றிக்	ெகாண் 	அவைள	மட் ம்
விட் 	வி !’	எனப்	ெபரியவர்	அவைனக்	'ெகஞ் ,	ெகஞ் '	என் 	ெகஞ்ச,	‘எனக்
இப்ேபா 	ேவண் ய 	ெபான்	அல்ல;	ெபண்	ெபரியவேர,	ெபண்!'	என	அந்தத்
'தர்மராசா'வாகப்பட்டவன்	தனக்ெகன் 	இ ந்த	அந்தப் ரத் க் 	அவைளக்
ெகாண் 	ெசல்வானாயினன்.	

இந்த	விதமாகத்தாேன	தன்	அந்தப் ரத் க் 	வந்த	கா ெவட் ,	கலியாணப்
ெபண்ைண	இறக்கிக்	கீேழ	விட் 	விட் ,	'ெபண்ேண,	உன்	ெபயர்	என்ன?’	என்
ேகட்க,	‘கண்மணி!'	என் 	அவள்	தன்	கண்	இைமகள்	படபடக்கச்	ெசால்ல,	அந்த
அழகிேல	ெசாக்கிப்ேபான	அவன்,	‘ஆஹா,	இன் ேபால்	என் ம்	உன் டன்	இ க்க
என்	ெதாழிைலக்	 ட	நான்	விட் விடலாம்	ேபால்	இ க்கிறேத!'	என் 	அவைள
அப்ப ேய	ேசர்த் 	அைணக்கப்	ேபாக,	‘நில் ங்கள்!'	என் 	அவள்	அவைனத்
த ப்பாளாயினள்.	

‘நின்ேறன்!'	என்றான்	கா ெவட் ;	‘ேக ங்கள்!'	என்றாள்	கண்மணி.	



'ேகட்ேடன்!'	என்றான்	கா ெவட் ;	'ெசான்ேனன்'	என்றாள்	கண்மணி.	
என்ன	ெசான்னாள்?	'எதற் ம்	ஒ 	 ைற	உண் 	அல்லவா?'	என் 	ெசான்னாள்.	

‘உண் !'	என்றான்	அவன்.	

‘தி வதாயி ந்தால் ட	சமய	சந்தர்ப்பம்	பார்த் த்தான்	தி ட	ேவண் ம்,
இல்ைலயா?'	
'ஆமாம்!'	

‘ஒ 	ெபண்ணின்	கன்னித்	தன்ைம	கழிவதற் 	 ன்னால்	அவள்	தன்	கற்ைப
இழக்கக்	 டாதல்லவா?'	
‘இழக்கக்	 டா !’	

‘கலியாணமாகாமல்	ஒ 	ெபண்ணின்	கன்னித்	தன்ைம	கழியாதல்லவா?'	

‘கழியா !’	

‘அப்ப யானால்	இன் 	என்ைனப்	ேபாகவி ங்கள்;	நாைளக்	காைல	நான்
கலியாணத்ைதச்	ெசய் 	ெகாண் 	என்	கன்னித்	தன்ைமைய ம்	கழித் க்
ெகாண் 	மாைல	இங்ேக	வ கிேறன்!'	எனக்	கண்மணியாகப்பட்டவள்	ெசால்ல,
'நிச்சயம்	வ வாயா?'	எனக்	கா ெவட் யாகப்பட்டவன்	ேகட்க,	'நிச்சயம்
வ ேவன்!'	என	அவளாகப்பட்டவள்	ெசால்ல,	'சத்தியமாக	வ வாயா?'	என
அவனாகப்பட்டவன்	பின் ம்	ேகட்க,	‘சத்தியமாக	வ ேவன்!’	என
அவளாகப்பட்டவள்	பின் ம்	ெசால்ல,	'சரி,	இன் 	ேபாய்	நாைள	வா!’	என	ஸ்ரீ
ராமபிரானாகப்பட்டவர்,	ராவணனாகப்பட்டவ க் ப்	ேபார்க்களத்தில்	ெசால்லி
அ ப்பிய 	ேபால்	கா ெவட் யாகப்பட்டவன்	கண்மணியாகப்	பட்டவ க் ச்
ெசால்லிய ப் வானாயினன்.	

இப்ப யாகத்தாேன	கண்மணியாகப்பட்டவள்	அந்தக்	கள்ளனிடமி ந் 	வி பட்
வர,	 க்ைகச்	சிந்திக்	ெகாண் ந்த	 தாட் க ம்,	தைலயில்	ைகைய
ைவத் க்	ெகாண் ந்த	ெபரியவ ம்	அவைளக்	கண்ட ம்	'வி ட்’	ெடன்
எ ந் 	நின் 	அவைள	ேம ங்	கீ மாகப்	பார்க்க,	‘சந்ேதகப்படாதீர்கள்;	ேபான
ேபானப ேயதான்	தி ம்பி	வந்தி க்கிேறன்!'	என் 	அவள்	சிரித் க்ெகாண்ேட
ெசால்ல,	‘எனக் த்	ெதரி ேம,	அந்தத்	தர்மராசா	எந்தத்	தப் த்	தண்டா க் ம்
ேபாகமாட்டாேர!	என் 	ெபரியவர்	ம ப ம்	எல்ேலாைர ம்	வண் யில்
ஏற்றிக்ெகாண் 	கிளம்ப,	'அப்ப ப்பட்ட	தர்மராசா	இந்தக்	ெகால்லிமைலக்	காட் ேல
வந் 	ஒளிந் ெகாண் 	ஏன்	ெகாள்ைளய க்க	ேவண் மாம்?'	என்
தாட் களில்	ஒ த்தி	ேகட்க,	'ெதரியாமல்தான்!'	என் 	ெபரியவர்	ெசால்ல,

‘என்ன	ெதரியாமல்தான்?'	என் 	 தாட் 	ஒன் ம்	 ரியாமல்	ேகட்க,
‘சட்டரீதியாகக்	ெகாள்ைளய க்கச்	சில க் த்	ெதரிகிற ;	அவர்கள்	நாட் ேல



இ ந் ெகாண் 	தங்கள்	ெதாழிைல	நாகரிகமாக	நடத்திக்
ெகாண் க்கிறார்கள்.	அ 	ெதரியாதவர்கள்	காட் ேல	இ ந் ெகாண்
தங்கள்	ெதாழிைலக்	காட் மிராண் த்தனமாக	நடத்திக்	ெகாண் க்கிறார்கள்.
இ ேவ	வித்தியாசம்!’	என் 	ெபரியவர்	அவ க் ப்	 ரிய	ைவப்பாராயினர்.	
இந்த	விதமாகத்தாேன	வழி	ெந கக்	கா ெவட் யின்	அ ைம	ெப ைமகைளப்
பற்றிப்	ேபசிக்ெகாண்ேட	ெசன்ற	அவர்கள்	அைனவ ம்	ஊர்க்	ேகாயிைல	அைடய,
அவர்க க்காக	அங்ேக	வந் 	காத்தி ந்த	பிள்ைள	வீட்டார்	அக ம்	 க ம்
ஒ ங்ேக	மலர	அவர்கைள	வரேவற் 	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாய்,	அவர்க க்
ேவண் ய	வசதிகைளச்	ெசய் 	ெகா ப்பாராயினர்.	

ம நாள்	காைல	ெகாட் ேமளம்	 ழங்க,	கலியாணம்	‘ஜாம்,	ஜாம்’	என	நடந்
ய,	பந்தி	ேபாஜனம்	 ந் ,	தாம் லம்	தரித் க்	ெகாண்ட ம்,	ெபண்	வீட்டார்

பிள்ைளைய	அைழத் க்ெகாண் 	தங்கள்	ஊ க் க்	கிளம்ப,	‘இந்தத்	தடைவ
அந்தக்	ெகால்லிமைலக்	காட் 	வழிேய	ேபாக	ேவண்டாம்;	ெகாஞ்சம்	 ற்
வழியாயி ந்தா ம்	ேவ 	வழி	பார்த் க்	ெகாண் 	ேபாங்கள்!'	என	 தாட் களில்
ஒ த்தி	ெசால்ல,	'ேவண்டாம்;	வந்த	வழிேய	ேபாங்கள்!’	எனக்	கண்மணி
ெசால்வாளாயினள்.	
‘ஏன்?'	என் 	ேகட்டாள்	 தாட் ;	'ெபா த் ப்	பா ங்கள்!'	என்றாள்	கண்மணி.	
‘சரி!'	என் 	ெபரியவர்	வந்த	வழிேய	வண் ைய	ஓட்ட,	ெகால்லிமைலக்	காட்ைட
அைடந்த ம்	கண்மணி	வண் ைய	விட் க்	கீேழ	இறங்கிச்	 ற் ற் ம்
பார்த் க்ெகாண்ேட	எைதேயா	எ த் த்	தன்	இ ப்பில்	ெச கிக்
ெகாள்வாளாயினள்.	

‘என்ன	அ ?'	என் 	ேகட்டார்	ெபரியவர்;	‘கத்தி!'	என்றாள்	கண்மணி.	
'எதற் ?'	என் 	ேகட்டார்	ெபரியவர்;	'தற்காப் க் !’	என்றாள்	கண்மணி.	
'சரி,	ேபாய்	வா!'	என்றார்	ெபரியவர்;	‘ேபாய்	வ கிேறன்!'	என்றாள்	கண்மணி.	

இப்ப யாகத்தாேன	தன்ைனத்	ேத 	வந்த	கண்மணிையக்	கண்ட ம்	கா ெவட்
திைகத் ப்ேபாய்	நிற்க,	இம் ைற	அவன்	ைக	தன்ேமல்	பட்டால்	தன்ைனத்	தாேன
த்திக்ெகாண் 	சாவ 	என்ற	தீர்மானத் டன்	அவள்	தன் ைடய	இைடயில்

ெச கியி ந்த	கத்திப்	பி யின்ேமல்	ஒ 	ைக	ைவத் 	நிற்க,	‘இன் தான்	சத்திய
ேதவைதைய	நான்	கண்ணாரக்	கண்ேடன்,	தாேய!'	என் 	அவன்	அவ ைடய
கால யில்	ெந ஞ்சாண்	கிைடயாக	வி ந் 	எ ந் ,	‘என்	சபலம்	ஒழிந்த ;
சஞ்சலம்	தீர்ந்த !’	என் 	கன்னத்தில்	ேவ 	ேபாட் க்ெகாண் ,	‘ேபாய்	வா	தாேய,
ேபாய்	வா!	‘உண்ைம	ெவல் ம்'	என் 	நீ	என்ைனக்	ெகாண்ேட	எனக்
உணர்த்திவிட்டாய்!	இப்ேபா 	எனக் 	உண்ைமயி ம்	நம்பிக்ைக	வந் விட்ட ;
உைழப்பி ம்	நம்பிக்ைக	வந் விட்ட .	இனி	நான்	ெகாள்ைளய த் ப்	பிைழக்க



மாட்ேடன்.	என்	ெபய க் த்	த ந்தாற்ேபால்	கா ெவட் யாவ 	பிைழத்
வாழ்ேவன்;	எனக்ெகன் 	ஒ 	கன்னிப்	ெபண்ைண ம்	ேத 	மணப்ேபன்!	ேபாய்	வா
தாேய,	ேபாய்	வா!’	என் 	அவைளத்	தன்	மனம்	ெமாழி	ெமய்களால்	வணங்கி	வழி
ட் 	அ ப்ப,	அந்தக்	காட்சிைய	அ கிலி ந்த	ஒ 	 தரின்	மைறவில்	நின்

பார்த் க்	ெகாண் ந்த	அவைளச்	ேசர்ந்தவர்கள்	ஆச்சரியத்தில்	 ழ்க,
‘எனக் த்	ெதரி ேம,	என்ன	இ ந்தா ம்	அவன்	த மராசாவாச்ேச!'	என்
ெபரியவர்	தம்	கண்ணில்	 ளிர்த்த	நீைரத்	 ைடத் க்ெகாண்ேட	அவர்கைள
அைழத் க்	ெகாண் 	தம் ைடய	ஊ க் ச்	ெசல்வாராயினர்.	
பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	‘மனிதன்	எப்ேபா 	 ற்றம்
ெசய்கிறான்!'	என் 	விக்கிரமாதித்தைரக்	ேகட்க,	‘ஏமா ம்ேபா ம்,	ஏமாற்றப்ப ம்
ேபா ம்தான்	அவன்	 ற்றம்	ெசய்கிறான்!’	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,
பாதாளம்	அவரிடமி ந் 	தப்பி,	மீண் ம்	ேபாய்	 ங்ைக	மரத்தில்	ஏறிக்ெகாண்
விட்ட 	காண்க...	காண்க...	காண்க.…	
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"ம ப ம்	விக்கிரமாதித்தர்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறி,	பாதாளத்ைதப்
பி த் க்	ெகாண் 	வர,	அ 	அவ க் ச்	ெசான்ன	பதிேனாராவ 	கைதயாவ :	

‘ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்	ேக ம்!	ெபா வாகப்
ெபண்கள்	எல்ேலா ேம	ெமல்லியலாள்கள்தான்	என்றா ம்,	அதி ம்	ஒ
தனித்தன்ைம	ெபற்றி ந்த	 ன் 	ெமல்லியலாள்கள்	எங்கள்	ஊரிேல	உண் .
அவர்களில்	ஒ த்தியின்	ெபயர்	மல்லிைக;	இன்ெனா த்தியின்	ெபயர்	மகிழம் ;
மற்ெறா த்தியின்	ெபயர்	ம க்ெகா ந் .	இவர்கள்	 வ ம்	தாங்கள்
ெமல்லியலாள்கள்	என்பைத	ஒவ்ெவா 	ெசால்லி ம்,	ஒவ்ெவா 	ெசயலி ம்	காட்
வந்தார்கள்.	அதற்காக	எைதப்	ேபசினா ம்	ெம வாகப்	ேபசிக்ெகாண் ,
என்னத்ைதச்	ெசய்தா ம்	ெம வாக	நடந் ெகாண் 	இ ந்தார்களா	என்றால்,
அ தான்	கிைடயா .	அவர்கள்	கிணற்ற யில்	ேபசினால்	வீட் க் க்	ேகட் ம்;
ஆற்றங்கைரயில்	 ணி	 ைவத்தால்	அதன்	ஒலி	ஆகாயத்தில்	எதிெராலிக் ம்;
ெத வில்	நடந்தால்	'ேகாயில்	யாைனகள்	வராப்ேபால	இ க் ேடாய்!'	என்
வீட் க் ள்	இ க் ம்	சி வர்கள்	எல்லாம்	வீதிக் 	ஓ 	வந் வி வார்கள்.	

இந்த	விதமாகத்தாேன	தங்கள்	ெமல்லியலாள்	தன்ைமைய	இவர்கள்
நிைலநாட் க்ெகாண் 	வ ங்காைலயில்,	ஒ 	நாள்	மல்லிைகயாகப்பட்டவள்,
'ேநற்றிர 	ெபளர்ணமியாச்ேச	என் 	நான்	ெகாஞ்ச	ேநரம்	எங்கள்	வீட் 	ெமாட்ைட
மா க் ப்	ேபாய்	நின்ேறன்;	நிலெவாளிபட் 	என்	 கெமல்லாம்
ெகாப் ளித் விட்ட !’	என் 	ெசால்ல,	'அப்ப யா	சமாசாரம்?’	என் ,	‘ேநற் 	நான்
ஒ 	கலியாணத் க் ப்	ேபாயி ந்ேதன்.	அங்ேக	வந்தி ந்த	என்	ேதாழிகளில்
ஒ த்தி	சந்தனத்ைத	எ த் 	விைளயாட்டாக	என்	கன்னத்தில்	தடவிவிட்டாள்.
இேதா	பார்த்தாயா,	அந்த	இடம்	அப்ப ேய	கன்றிப்ேபாய்விட்ட !’	என் 	மகிழம்
வாகப்பட்டவள்	தன்	கன்னத்ைதத்	தி ப்பிக்	காட்ட,	‘உங்க க் 	நான்	என்ன

ேதாற்றவளா!’	என் ,	'இைதப்	ேபாய்ச்	ெசால்கிறீர்கேள?	எங்கள்	பக்கத்
வீட் க்காரி	ேநற் 	மிளகாய்ப்	ெபா 	இ த்தாளாம்.	அந்த	உலக்ைகச்	சத்தத்ைதக்
ேகட்ட	பாவம்,	என்	உடம்ெபல்லாம்	வீங்கி	விட்ட !’	என்
ம க்ெகா ந் வாகப்பட்டவள்	தன்	உடம்ைபத்	தி ப்பித்	தி ப்பிக்	காட்ட,	மற்ற
ெமல்லியலாள்கள்	இ வ ம்	அதற் ேமல்	என்னத்ைதச்	ெசால்லித்	தங்கள்
ெமன்ைமைய	நிைலநாட் வ 	என் 	ெதரியாமல்	அப்ப ேய	வாய்	அைடத் ப்ேபாய்



நின் 	விட்டார்கள்	என்றாவ ...	என்றவா ...	என்றவா .....’	

பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	‘இந்த	 ன்
ெமல்லியலாள்களில்	மற்ற	இ வைரத்	 க்கிய த்த	ெமல்லியலாள்	யார்?’	என்
விக்கிரமாதித்தைரக்	ேகட்க,	‘சந்ேதகெமன்ன,	அ த்த	வீட் க்காரி	மிளகாய்ப்
ெபா 	இ க்க,	அந்தச்	சத்தத்ைதக்	ேகட் த்	தன்	உடம்ெபல்லாம்	வீங்கிவிட்ட
என்றாேள,	அவள்தான்	மற்ற	இ வைர ம்	 க்கிய த்த	ெமல்லியலாள்	ஆவாள்!
என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	பாதாளம்	அவரிடமி ந் 	தப்பி,	மீண் ம்	ேபாய்

ங்ைக	மரத்தில்	ஏறிக்ெகாண் 	விட்ட 	காண்க...	காண்க...	காண்க...	
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"விக்கிரமாதித்தர்	ம ப ம்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறி,	பாதாளத்ைதப்
பி த் க்ெகாண் 	வர,	அ 	அவ க் ச்	ெசான்ன	பன்னிரண்டாவ
கைதயாவ :	

‘ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்	ேக ம்!	நகரத் க் ப்
தியவர்கள்	யாராவ 	வந் ,	'எந்தத்	ெத 	எங்ேக	இ க்கிற ?’	என் 	வழி
ேகட்டால் டத்	ெதரிந்தா ம்	ெதரியாெதன் 	 கத்தில்	அ த்தாற்	ேபால்
ெசால்லிவிட் ப்	ேபா ம்	எத்தைனேயா	 ண்ணியவான்கள்	இந்த	நாட் ேல
இல்ைலயா?	அந்தப்	 ண்ணியவான்களிேல	ஒ வனாகத்தான்	நம்பி ம்	 தன்
தலில்	இ ந் 	வந்தான்.	அப்ப 	இ ந் 	வந்தவன்,	தி ெரன் 	ஒ 	நாள்,

'நா ம்	ேசைவ	ெசய்யப்	ேபாகிேறன்!'	என் 	கிளம்ப,	'எதற் ,	யா க் ?’	என்
அவன்	நண்பன்	நஞ் ண்டகண்டன்	தி க்கிட் க்	ேகட்க,	'தமி க் ,	தமிழ க் !'
என்பதாகத்	தாேன	அவன்	மார்	தட் ச்	ெசால்ல,	'ெசய்யப்பா,	ெசய்!	அ தான்
இப்ேபா 	எல்லாத்	ெதாழிைல ம்விட	லாபகரமான	ெதாழிலாயி க்கிற !'
என்பதாகத்தாேன	இவன்	அவைன	‘ஊக் ,	ஊக் '	என்ற	ஊக் விக்க,	'ெதாழில்
என் 	ெசால்லாேத;	ெதாண் 	என் 	ெசால்!'	என் 	அவன்,	தான்	 திதாகக்
கற்றத்	 ய	தமிழில்	ெசால்லிக்	 க்கிட,	'அந்தத்	ெதாழில்	ரகசியெமல்லாம்
எனக் த்	ெதரியாதப்பா!’	என் 	இவன்	ஒ 	ைகக் 	இ 	ைககளாக	விரித்
ைவப்பானாயினன்.	

‘கிடக்கிறான்!’	என	அத் டன்	அவைன	விட் விட் ,	நம்பியாகப்பட்டவன்
எங்ேகேயா	அவசர	அவசரமாகச்	ெசல்ல,	'எங்ேக	ேபாகிறாய்?'	என
நஞ் ண்டகண்டன்	ேகட்க,	'தமிழைனத்	தட் 	எ ப் ம்	தமிழ்ப்	பித்தனின்	ேபச்ைசக்
ேகட்கப்	ேபாகிேறன்!'	என	அவன்	ெசால்ல,	' ங் ம்	தமிழனல்லவா	அந்தப்
ேபச்ைசக்	ேகட் 	எ ந்தி க்க	ேவண் ம்?	 ங்காத	தமிழன்	அைதக்	ேகட்
என்ன	ெசய்யப்	ேபாகிறான்?'	என	இவன்	ஒ 	வினா	எ ப்ப,	'ஓ,	நான்
ங்கவில்ைலயா?	அ 	இப்ேபா தான்	என்	ஞாபகத் க் 	வ கிற !’	என	அவன்

இவ க் ப்	பக்கத்திேலேய	உட்கார்ந் 	ெகாள்வானாயினன்.	

அ தான்	சமயெமன் ,	'அப்பா,	நம்பி!	ேசைவ	என்றால்	இந்தக்	காலத்தில்	பிறர்
ேப வைதக்	ேகட்கப்ேபாவ 	ேசைவயல்ல;	நீேய	ேப வ தான்	ேசைவ.	அதி ம்
ம்மா	ேப வ 	ேசைவயாகா ;	ஊரில்	ெபரிய	மனிதர்கள்	என்



ெபயெர ப்பதற்காக	அவ்வப்ேபா 	 ட்டம்	ேபா ம்	சிலரிடம்	ஐம்பேதா,	 ேறா	 ன்
பணமாக	வாங்கிக்	ெகாண் 	ேப வ தான்	ேசைவயா ம்!'	என் 	நஞ் ண்ட
கண்டன்	சற்ேற	ேசைவையப்	பற்றி	விளக்க,	'அைதக்	கற் க்ெகாள் ம்
வைரயிலாவ 	நான்	 ட்டங்க க் ப்	ேபாகேவண்டாமா?'	என் 	நம்பி	ேகட்க,
‘அவசியம்	ேபாகத்தான்	ேவண் ம்;	அ வைர	ேவண் மானால்	ேபாய்	வா!’	என்
இவன்	அவைன	வாழ்த்தி,	வழி	 ட் 	அ ப்பி	ைவப்பானாயினன்.	

இப்ப யாகத்தாேன	பல	 ட்டங்க க் ப்	ேபாய்	வந்ததன்	காரணமாகத்தாேனா
என்னேவா,	நம்பியாகப்பட்டவன்	எதற்ெக த்தா ம்	எப்ேபா 	பார்த்தா ம்,	‘என்
ெமாழி	தமிழ்	என்ேபன்;	என்	இனம்	தமிழ்	இனம்	என்ேபன்;	என்	அகம்	தமிழ்	அகம்
என்ேபன்!'	என	வீராேவசத் டன்	மார்ைப	 ன்னால்	தள்ளிக்ெகாண் 	 ழங்க,
‘இெதன்னடா,	வம்பாய்ப்	ேபாச் !'	என	நிைனத்த	நஞ் ண்டகண்டன்,	‘யார்	அப்பா
இல்ைல	என் 	ெசான்ன ?	உன்	ெமாழி	தமிழ்தான்;	உன்	இனம்	தமிழ்	இனம்தான்;
உன்	அகம்	தமிழ்	அகம்தான்!'	எனச்	சந்ேதகத் க் 	இடமின்றிச்	ெசால்ல,	'ஓ,	என்
ெமாழி	தமிழ்தானா?	என்	இனம்	தமிழ்	இனம்தானா?	என்	அகம்	தமிழ்
அகம்தானா?'	என	நம்பியாகப்பட்டவன்	அவற்ைற	நிைன ர்ந் 	அக்கணேம
அைமதி வானாயினன்.	

ஆனால்	அந்த	அைமதியாகப்பட்ட 	அப்ப ேய	நீ த்ததா	என்றால்,	அ தான்
இல்ைல.	ஒ 	நாள்	நம்பியாகப்	பட்டவன்	வழக்கம்ேபால்	 ங்காமல்	அப்ப ம்
இப்ப மாகத்	தன்	அைறயிேலேய	பின்னால்	ைகையக்	கட் யப 	ஏ 	நைட
ேபாட் க்	ெகாண் க்க,	அவன்	மைனவி	 டர்க்ெகா 	யாகப்பட்டவள்,	‘ஏன்
இன் ம்	 ங்காமல்	இ க்கிறீர்கள்?’	என் 	ஒன் ம்	 ரியாமல்	அவைனக்	ேகட்க,
‘நான்	 ங்கினால்	இந்தி	அரக்கி	வந் 	தமிைழ	அழித் வி வாள்;	அதனால்தான்

ங்காமல்	இ க்கிேறன்!’	என் 	அவன்	ெசால்ல,	அவள்	சந்ேதகக்	கண்	ெகாண்
அவைன	ஏற	இறங்கப்	பார்த் விட் ,	‘உங்க க்ெகன்ன,	ைபத்தியமா
பி த்தி க்கிற ?	இந்தி	அரக்கியாவ ,	வந் 	தமிைழ	அழிப்பதாவ ?	ஆங்கில
அரக்கன்	வந் 	அத்தைன	வ ஷங்கள்	இ ந்தாேன,	அவனால்	தமிழ்	அழிந்தா
விட்ட ?	ேப வதற் 	விஷயம்	ேவண் ம்	என்பதற்காக	அரசியல்வாதிகள்
அவ்வப்ேபா 	ஏதாவ 	ஒ 	'சீசன்	பிரச்ைன'ையக்	கிளப்பி	விட் க்	ெகாண்ேட
இ ப்பார்கள்.	அ 	அவர்கள்	ெதாழில்.	அந்த	இழெவல்லாம்	 ம்பம்,	 ழந்ைத
என் 	இ க் ம்	உங்க க் 	ஏன்?	ேபசாமல்	 ங் ங்கள்!'	என் 	ெசால்ல,
‘உனக் த்	ெதரியா ,	 டர்க்ெகா !	இந்தி	அரக்கி	இப்ேபா 	நம்	வாசலில்	வந்
நின் 	ெகாண் க்கிறாள்;	அவைள	விரட் ம்	வைர	நான்	 ங்ேகன்,	 ங்ேகன்,

ங்ேகன்!'	என் 	அவன்	மீண் ம்	ஒ 	 ைறக் 	 ம் ைறயாக	 ழங்க,
‘இெதன்ன	ேசாதைன?	இவர்	எைதப்	பார்த் விட் 	இப்ப ச்	ெசால்கிறாேரா,
என்னேவா?	எதற் ம்	வாசைலயாவ 	ேபாய்ப்	பார்த் விட் 	வ ேவாம்!’	என்
அவள்	வாச க் 	ஓட,	அந்த	ேநரத்தில்	ஏேதா	காரியமாக	அந்த	வழிேய	வந்த



நஞ் ண்டகண்டன்	அவைளப்	பார்த் விட் ,	‘என்ன	சங்கதி?’	என்
வின வானாயினன்.	

‘என்னத்ைதச்	ெசால்ேவன்,	நான்?	இந்தி	அரக்கி	வந் 	வாசலில்	நிற்கிறாளாம்;
அவைள	விரட் ம்வைர	அவர்	 ரங்கப்	ேபாவதில்ைலயாம்!'	என	அவள்	கலங்கிய
கண்க டன்	ெசால்ல,	'அடப்	பாவி!	 ங்கிக்ெகாண்ேட	 ழங்க	ேவண் ய
ழக்கமல்லவா	அ ?	என	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	அவன்	அவைளத்	ெதாடர்ந்

வந் ,	'என்ன	நம்பி,	என்ன?'	எனக்	ேகட்க,	'ெகாண் 	வா,	இந்தி	அரக்கிைய!’	என
அவன்	ைகேதர்ந்த	அரசியல்வாதிையப்	ேபாலேவ	ைகைய ம்	காைல ம்	ஆட் க்
ச்சல்	ேபா வானாயினன்.	

அந்தக்	 ச்சைலக்	ேகட் த்	 ங்கிக்	ெகாண் ந்த	அவன்	 ழந்ைதகள்
இரண் ம்	அலறி	எ ந் 	அழ,	‘விஷயம்	விபரீதமாகப்	ேபாய்விட்டேத!'	என் 	ஒ
கணம்	ேயாசித்த	நஞ் ண்டகண்டனாகப்பட்டவன்,	ம கணம்	ஏேதா	ஒ 	 க்
வந்தவனாய்,	ேமைஜயின்ேமல்	இ ந்த	ஒ 	காகிதத்ைதச்	சட்ெடன் 	எ த் ,
அதில்	அவசர	அவசரமாக	இந்தி	அரக்கிையப்ேபால்	ஒ 	படம்	வைரந் ,	‘இேதா
ெகாண் 	வந் விட்ேடன்,	இந்தி	அரக்கிைய!'	என் 	நம்பியாகப்பட்டவனிடம்	நீட்ட,
‘ஹஹ்ஹாஹ்ஹாஹ்ஹா!’	என் 	சிரித் க்	ெகாண்ேட	அவன்	அைத	வாங்கி	தீக்
இைரயாக்கிவிட் ,	'ஒழிந்தாள்	இந்தி	அரக்கி!	எங்ேக	எனக் 	ெவற்றி	விழா?'
என் 	எக்காளத்ேதா 	ேகட்க,	‘ெகாண்டாடப்ப ம்!'	என்றான்	நஞ் ண்டகண்டன்.	

'வீர	வழிபா ?‘	

'நடத்தப்ப ம்!'	

‘ெபான்னாைட?'	
'ேபார்த்தப்ப ம்!'	
‘சிைல?'	

‘ைவக்கப்ப ம்!’	
‘எல்லாவற் க் ம்	'ப ம்,	ப ம்,	ப ம்தானா!'	என	நம்பி	நம்பிக்ைகயிழந் 	ேகட்க,
'ஆமாம்;	ப ம்,	ப ம்,	ப ம்!'	என	நஞ் ண்டகண்டன்	அவைனத்	தட் ப்	ப க்க
ைவத் விட் ,	'அவரவர்கள்	ெசாந்தச்	ெசலவில்	ேத க்	ெகாள் ம்
ெகளரவங்கைள	ெயல்லாம்	ஊரார்	ெசலவில்	ேத க்ெகாள்ள	ேவண் ம்	என	இந்த
எல்.	 .	சி.	நிைனத்தால்	 மா?’	என	ெவளிேய	நடக்க,	 ழந்ைதகைளத்	தட் த்

ங்க	ைவத் க்ெகாண் ந்த	 டர்க்ெகா யாகப்	பட்டவள்,	'இவ க் 	என்ன
அண்ணா?	எனக் ப்	பயமாயி க்கிறேத!'	என	அ 	 லம்ப,	'ேவெறன்ன,
ைபத்தியம்தான்!'	என	அவன்	மனம்	ெவ ம்பிச்	ெசால்வானாயினன்.	

இந்த	விதமாகத்தாேன	அரசியல்வாதிகளின்	ெவறித்தனமான	ேபச் க்



இைரயாகி	ெநா த் ப்ேபான	எத்தைனேயா	 ம்பங்களில்	ஒன்றாக	நம்பியின்
ம்	ப ம்	ஆக,	அைதக்	கண் 	மனம்	ெபாறாத	நஞ் ண்ட	கண்டன்,	அந்தக்
ம்பத்ைத ம்	தாேன	ேமற்ெகாண் 	நடத் வானாயினன்.	

‘இப்ப 	எத்தைன	நாட்கள்	அண்ணா,	உங்களால்	எங்கைளக்	கட் க்	காக்க
ம்?’	என் 	ஒ 	நாள்	 டர்க்	ெகா யாகப்பட்டவள்	ேகட்க,	‘எனக்ெகன்ன,

ெபண்டாட் யா	பிள்ைளயா?	இ ப்ப 	ஒேர	ெபட் ,	ஒேர	ப க்ைக;	அவற்ைற ம்
இங்ேக	ெகாண் 	வந் 	ேபாட் 	விட்டால்	இப்ேபா 	நான்	இ க் ம்	அைறயின்
வாடைக ம்	மிச்சம்!'	என் 	அவன்	தன்	ெபட் ைய ம்	ப க்ைகைய ம்	ெகாண்
வந் 	அங்ேக	ேபாட் விட் ,	'உன் ைடய	 ழந்ைதகள்	தைலெய க் ம்	வைர,
என்னால்	 ந்த	வைர	உனக் 	நான்	உத கிேறன்;	நீ ம்	ைதயல்	ெமஷிைனக்
ெகாஞ்ச	நாட்க க் க்	கட் க்ெகாண் 	அ .	அதற் ப்	பின்	உன்	பா ,
ழந்ைதகள்	பா !'	என் 	ெசால்ல,	பிறந்தகம்	என் 	ஒன் 	இல்லாத
டர்க்ெகா ம்	'சரி'	என் 	அதற் ச்	சம்மதிப்பாளாயினள்.	

இந்த	விதமாகத்தாேன	நம்பியாகப்பட்டவைன	மனேநாய்	ம த் வ	வி தியில்
ேசர்த் விட் ,	அந்தக்	 ம்பத்ைத	நஞ் ண்டகண்டனாகப்பட்டவன்
நடத்திவ ங்காைலயில்,	பிறர்	வாழ்ந்தா ம்	ெபா க்காத,	ெகட்டா ம்	தாங்காத
ஈனப்	பிறவிகள்	சில	ஒ 	நாள்	 ழாய யில்	ஒன் 	 ,	 டர்க்ெகா யின்	வீட்ைடச்
ட் ச்	 ட் க்	காட் 	ஏேதா	ேபச,	'அ 	என்ன	ேபச் ?'	என்பதற்காகத்தாேன

அவ ம்	அவ ம்	கவனிப்பாராயினர்.	
‘ெதரி மா,	ேசதி?'	என்ற 	அந்த	ஈனப்	பிறவிகளில்	ஒன் .	

‘ெதரி ேம!	அந்த	நஞ் ண்டகண்ட க் ம்	 டர்க்	ெகா க் ம்	ெராம்ப	நாளாகேவ
உறவாம்;	அவர்கள்	இ வ ம்	ேசர்ந் தான்	அந்த	நம்பிக் 	ஏேதா	ம ந் 	வாங்கிக்
ெகா த் 	அவைனப்	ைபத்தியமாக்கி	விட்டார்களாம்!'	என்ற 	இன்ெனான் .	

'அ தாேன	பார்த்ேதன்,	ேசாழியன்	 மி	 ம்மா	ஆ மா?’	என்ற 	மற்ெறான் .	

‘அ 	எப்ப 	ஆ ம்?’	என்ற 	மற் ம்	ஒன் .	

அதற் ப்	பின்	எல்லா மாகச்	ேசர்ந் 	'கலகல'ெவனச்	சிரித்த	அந்தச்	சிரிப் ,
டர்க்ெகா யின்	ெநஞ்சிேல	ெந ப்ைப	வாரிக்	ெகாட் ய ேபால்	இ க்கேவ,

‘என்னால்	தாேன	அந்த	உத்தம க் 	இந்த	அபவாதம்?’	என	அவள்
நிைனப்பாளாயினள்;	'என்னால்தாேன	அந்த	உத்தமிக் 	இந்த	அபவாதம்!’	என
அவன்	நிைனப்பானாயினன்.	இப்ப யாகத்தாேன	இ வ ம்	ஒ வ க்ெகா வர்
ெதரியாமல்	ஒ வைரப்	பற்றி	ஒ வர்	நிைனத் 	வ ந்திக்
ெகாண் க் ங்காைலயில்,	ஒ 	நாள்	 டர்க்ெகா யாகப்	பட்டவள்	ஊராரின்
அபவாதத் க் 	அஞ்சித்	தன்	உயிைரத்தாேன	மாய்த் க்	ெகாள்ளத்	 ணிந்
அரளிக்	ெகாட்ைடைய	அைரத் த்	தண்ணிரில்	கலக்கிக்	 க்கப்	ேபாக,



அ காைல	அவள்	 ழந்ைதகளில்	ஒன் ,	‘அம்மா!’	என் 	அவைள	அைழத் க்
ெகாண்ேட	வந் 	அவ ைடய	கால்கைளக்	கட் ப்	பி க்க,	அவள்	தன்
ைகயிலி ந்த	 வைளையக்	கீேழ	ைவத் விட் ,	‘என்	கண்ேண!	என் 	அைதத்

க்கி	அைணத் க்ெகாள்ள,	உள்ள ம்	அந்தக்	காட்சிையப்
பார்த் க்ெகாண்ேட	வந்த	நஞ் ண்டகண்டன்	விஷயத்ைத	ஒ வா
ரிந் ெகாண் ,	அவள்	கீேழ	ைவத்த	அரளிக்	ெகாட்ைடத்	திரவத்ைத	எ த் ச்
சட்ெடன் 	 த் விட் ,	'பழிக் 	அஞ்சிச்	சாக	ேவண் யவள்	நீ	அல்ல;
நான்தான்.	ஏெனனில்,	எனக் ப்	பின்னால்	எனக்காக	அழ	இந்த	உலகத்தில்	யா ம்
கிைடயா ;	உனக்காக	அழ	உன் ைடய	 ழந்ைதகள்	இ க்கின்றன.	அவற்ைறக்
காப்பாற் ;	உன்	கைடசி	 ச் 	உள்ளவைர	காப்பாற் !'	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட
மயங்கிக்	கீேழ	வி ந் 	கண்ைண	 ட,	'ஐேயா,	அண்ணா!	உங்க க்காக	நான்
அ ேவன்;	என்	காலெமல்லாம்	அ ேவன்!’	என் 	அவன்ேமல்	வி ந் 	அவள்
ரண் 	 ரண் 	அ வாளாயினள்.'	
பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	‘பழிக் 	அஞ்சி	சாக
ேவண் ய 	அவளா,	அவனா?'	என	விக்கிரமாதித்தைரக்	ேகட்க,	'இ வ ம்
அல்ல;	ஒ 	பாவ ம்	அறியாத	அவர்கைளப்	பழிக் 	உள்ளாக்கிய	ச கம்தான்!'
என	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	பாதாளம்	அவரிடமி ந் 	தப்பி,	மீண் ம்	ேபாய்

ங்ைக	மரத்தில்	ஏறிக்ெகாண் 	விட்ட 	காண்க...	காண்க...	காண்க...	
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"ம ப ம்	விக்கிரமாதித்தர்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறி,	பாதாளத்ைதப்
பி த் க்ெகாண் 	வர,	அ 	அவ க் ச்	ெசான்ன	பதின் ன்றாவ
கைதயாவ :	

‘ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்	ேக ம்!	'த ம ரி,	த ம ரி,
த ம ரி	என் 	ெசால்லா	நின்ற	ஊரிேல,	'த மராசன்,	த மராசன்'	என் 	ஒ
த மராசன்	உண் .	அந்த	த மராசனாகப்பட்டவர்,	த ம ரீஸ்வரர்	ேகாயி க்
நாள்	தவறாமல்	ேபாய்	வ வ ண் .	அப்ப ப்	ேபாய்	வ ம்ேபாெதல்லாம்	அங் ள்ள
பிச்ைசக்காரர்க க் 	அவர்	தைலக் 	ஒ 	ைபசா	வீதம்	த மம்	ெசய் விட்
வ வ ம்,	அதற்காக	அவர்கள்	அவைரக்	கண்ட ம்	ேதனில்	ஈ	ெமாய்ப்ப ேபால்
வந் 	ெமாய்த் க்	ெகாள்வ ம்	வழக்கமாயி ந் 	வந்த .	இந்த	வழக்கத் க்
விேராதமாய்	அவர்	ஒ 	நாள்	தைலக் 	ஒ 	ைபசா	த மம்	ெசய்வதற் ப்	பதிலாகப்
பத் ப்	ைபசா	த மம்	ெசய்ய,	'இ 	என்ன	ஆச்சச்சரியம்!’	என் 	அவைரச்
ழ்ந் 	நின்ற	பிச்ைசக்காரர்களில்	ஒ வன்	 ற் ற் ம்	பார்க்க,	அந்த	வழிேய
ன்னைக	சிந்தியவண்ணம்	'தவனம்,	தவனம்’	என் ம்	ேபர்	ெகாண்ட	ேபரழகி
ஒ த்தி	வந் 	ெகாண் ப்பைதக்	கண் ,	அவன்	அப்ப ேய	அயர்ந் 	ேபாய்
நிற்பானாயினன்.	

இவன்	இங்ஙனம்	நிற்க,	‘அண்ண ம்	ேநாக்கினான்,	அவ ம்	ேநாக்கினாள்'
என்பதற்காகத்தாேன	த மராசன்	அவைள	ேநாக்க,	அவ ம்	த மராசைன
ேநாக்க,	‘ னிதமான	ேகாயிலில்,	 னிதமான	காதல்	அ ம்பிவிட்ட ’	என	எண்ணிப்
ரித் ப்	ேபானவராய்,	அவர்	அவைளத்	தி ம்பித்	தி ம்பிப்	பார்த் க்ெகாண்ேட

ெசன் ,	அங்கி ந்த	ஒ 	 ணில்	ேமாதிக்ெகாண்ட	பின்	தன்	நிைன க் 	வந் ,
தன்	வழிேய	ெசல்வாராயினர்.	
இவர்	இங்ஙனம்	ெசல்ல,	அந்தப்	பிச்ைசக்காரேனா	ெமல்ல	தவனத்ைத	ெந ங்கி,
'அம்மா,	ஒ 	விண்ணப்பம்!’	என் 	 னிக்	 கி	நின்றானாயினன்.	

‘என்ன	விண்ணப்பம்?'	

‘தினம்	தினம்	நீங்கள்	இந்தக்	ேகாயி க் 	வந் 	ெகாண் க்க	ேவண் ம்.
தாேய!'	
‘ஏன்?'	



‘உங்கைளப்	பார்த்தால்	ஒ 	ைபசா	ேபா ம்	மவராசர்கள்	 டப்	பத் ப்	ைபசா
ேபா கிறார்கள்!'	என	அவன்	தைலையச்	ெசாறிந் 	ெகாண்ேட	ெசால்ல,
'அதற்ெகன்ன,	வ கிேறன்;	எனக் ம்	எண்ணி	நாற்ப 	நாட்கள்	இந்தக்
ேகாயிைலச்	 ற்றி	வரேவண் யி க்கிற !’	என்பதாகத்தாேன	அவ ம்
சிரித் க்ெகாண்ேட	ெசால்லி	விட் ச்	ெசல்வாளாயினள்.	
இப்ப யாகத்தாேன	தவன ம்	த மராச ம்	தினம்	தினம்	ேகாயிலில்	சந்திக்க,
ஒ 	நாள்	த மராசனாகப்	பட்டவர்	ஆைசைய	அடக்க	 யாமல்	அவைள	அ கி,
‘கண்ேணா 	கண்	ேபசிக்ெகாண் ந்தால்	மட் ம்	ேபா மா?	வா ம்	ேபச
ேவண்டாமா?'	எனக்	ேகட் 	'இளி,	இளி’	என	இளிக்க,	அவள்	தி க்கிட் ,
‘என்னத்ைதப்	ேபசச்	ெசால்கிறீர்கள்?'	என	எரிந் 	வி வாளாயினள்.	

த மராசன்	ஒன் ம்	 ரியாமல்,	‘எனக்காகத்தாேன	நீ	தினம்	தினம்	இங்ேக
வ கிறாய்?’	எனப்	பின் ம்	ேகட்க,	‘ கைரையப்	பார்	 கைரைய!	உமக்காக	நான்
ஏன்	வ கிேறன்?	ேபாம்	ஐயா,	ேபாம்!'	என	அவள்	பின் ம்	அலட்சியமாகச்
ெசால்லிவிட் 	நடக்க,	‘அடக்	கட ேள!	‘காதல்	ஒ 	கன ’	என்கிறார்கேள,	அ
இ தானா?	என	அவர்	பத் ப்	ைபசா க் ப்	பதிலாக	ஒ 	ைபசா
த மம்	ெசய்யக் ட	மறந் 	ெவளிேய	ெசல்ல,	‘சாமி,	சாமி!’	என	அவைரத்
ெதாடர்ந் 	ெசன்ற	பிச்ைசக்காரர்கள்	ஒன் ம்	கிைடக்காமல்	தி ம்பி,	‘நாம்
ெகா த் 	ைவத்த 	அவ்வள தான்!'	எனத்	தங்கைளத்	தாங்கேள	ேதற்றிக்
ெகாள்வாராயினர்.'	
பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	‘த மம்	எதற்காகச்	ெசய்ய
ேவண் ம்?’	என	விக்கிரமாதித்	தைரக்	ேகட்க,	' ண்ணியத் க்காகச்	ெசய்ய
ேவண் ம்;	ெப ைமக்காகச்	ெசய்யக்	 டா !’	என	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,
பாதாளம்	அவரிடமி ந் 	தப்பி,	மீண் ம்	ேபாய்	 ங்ைக	மரத்தில்	ஏறிக்ெகாண்
விட்ட 	என்றவா ......	என்றவா ......	என்றவா ..…	
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"விக்கிரமாதித்தர்	ம ப ம்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறி,	பாதாளத்ைதப்
பி த் க்ெகாண் 	வர,	அ 	அவ க் ச்	ெசான்ன	பதினான்காவ
கைதயாவ :	

‘ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்	ேக ம்!	'பார்வதி,	பார்வதி'
என்ற	பாைவ	ஒ த்தி	எங்கள்	பக்கத்திேல	இ ந்தாள்.	எண்ணிப்	பதினா 	வய

	 ன்னேர	அவள்	பக்கத் 	வீட் ப்	ைபயனான	பரஞ்ேசாதிையப்	பார்த் ,
‘பக்கத் 	வீட் ப்	ப வ	மச்சான்,	பார்ைவயிேல	படம்	பி ச்சான்!'	என் 	தன்	வீட்
ெமாட்ைட	மா யில்	நின் 	பாட,	பதி க் 	அவ ம்,	‘பாவாைட	தாவணியில்	பார்த்த
உ வமா?	 வாைட	ேபாட் 	வர,	 த்த	ப வமா?'	என் 	ெமாட்ைட	மா யில்	நின்
பாட,	'எங்ேக,	எப்ெபா 	யார்	கிைடப்பார்கள்?'	என் 	ேவ ேவைல	ஒன் ம்
இல்லாமல்	காத் க்	ெகாண் ந்த	காதலாகப்பட்ட ,	அன்ேற
அவர்க க்கிைடயில்	ேதான்றி,	ஊன்றி,	 ைள	விட் ,	இைல	விட் ,	ெச யாகி,
மரமாகி,	 த் ,	காய்த் ,	ப க் ம்	வைர	ஆனந்தமாகத்	 ங்கிக்	ெகாண் ந்த
அவ ைடய	ெபற்ேறார்,	தி ெரன் 	ஒ நாள்	விழித் க்ெகாண் ,	‘அப்ப யா
சமாசாரம்?	ஆச்சா,	ேபாச்சா?’	என் 	அங்ெகா 	கா ம்,	இங்ெகா 	கா ம்
எ த் 	ைவத் க்	' தி,	 தி'	என் 	 திக்க,	‘ ம்மா	நி த் ங்கள்!'
என்பதாகத்தாேன	 ச்சந்தியில்	ைக	காட் 	வண் கைள	நி த் ம்
ேபாலீஸ்காரன்ேபால்	அவள்	தன்	ெபற்ேறாைர	அலட்சியமாகக்	ைக	காட்
நி த் வாளாயினள்.	

‘பள்ளிக் டம்	ேபாகிேறன்	என் 	ெசால்லிவிட் ,	ேநற் 	நீ	அந்தப்	பயேலா
எங்ேகய ,	ேபானாய்?'	என்பதாகத்தாேன	தாயாகப்பட்டவள்	சீற,	'நான்	ஒன் ம்
அந்தப்	பயேலா 	ேபாகவில்ைல;	வாத்தியாரம்மாேவா 	‘எக்ஸ்கர்ஷன்'தான்
ேபாயி ந்ேதன்!'	என்பதாகத்தாேன	மகளாகப்பட்டவள்	'காதல்	ெபாய்'களில்
ஒன்ைறச்	ெசால்லி,	அவள்	வாைய	அடக் வாளாயினள்.	
‘இப்ப ப்	ேபாய்ப்	ேபாய்த்தான்	அவள்	ஒவ்ெவா 	வ ப்பி ம்	இரண் ரண்
வ ஷங்கள்	உட்கார்ந்தி க்கிறாள்	ேபால்	இ க்கிற !'	என்பதாகத்தாேன
தகப்பனாராகப்	பட்டவர்	தி வாய்	மலர,	'நானா	உட்கார்ந்தி க்கிேறன்?	அவர்கள்
உட்கார	ைவத்தால்	அதற் 	நான்	என்ன	ெசய்வதாம்?’	என்பதாகத்தாேன
மகளாகப்பட்டவ ம்	தன்	பவளவாய்	திறந் ,	பதவிசாகச்	ெசால்வாளாயினள்.	



‘காேலஜுக் ப்	ேபானால்தான்	இப்ப ெயல்லாம்	நடக் ம்	என்பார்கள்:
ைஹஸ் லிேலேய	இப்ப 	நடக்கிறேத?'	என் 	தாயார்	 க்கின்ேமல்	விரைல
ைவக்க,	‘காலம்	அப்ப 	இ க் !	எலிெமண்டரி	ஸ் லிேலேய	இப்ப ெயல்லாம்
நடந்தா ம்	இப்ேபா 	ஆச்சரியப்	ப வதற்கில்ைல!’	என் 	தகப்பனார்	தம்
தைலயில்	ைகைய	ைவத் க்ெகாண் 	உட்கா வாராயினர்.	
‘அவன்	என்ன	ஜாதிேயா,	இழேவா	ெதரியவில்ைலேய?	ஒேர	ஜாதியாயி ந்தா ம்
மானம்	ேபாவதற் 	 ன்னால்	 ன் 	 ச்ைசப்	ேபாட் 	விட் விடலாம்'	என்
தாயாகப்பட்டவள்	ெசால்ல,	'அதற் ம்	பதிெனட் 	வயதாவ 	ஆக	ேவண்டாமா?
எதற் ம்	உன்	மகைளக்	ேகட் ப்	பார்,	அவன்	என்ன	ஜாதி	என் ?'	'அவன்	என்ன
ஜாதிய ?’	என் 	மகைளக்	ேகட்க,	அவள்	'இப்ப ம்	ஒ 	 ண்டம்	இ க் மா?’
என்ப ேபால்	தன்ைன	மட் ேம	 த்திசாலி	என் 	நிைனத் க்ெகாண்
'க க்'ெகன் 	சிரிக்க,	தாயார்	ஒன் ம்	 ரியாமல்,	‘என்ன ,	சிரிக்கிறாய்?'	என்
ேகட்க,	‘ஜாதி	மதத்ைதெயல்லாம்	பார்த் க்ெகாண் 	காதல்	பிறப்பதில்ைல	அம்மா,
காதல்	பிறப்பதில்ைல!'	என்பதாகத்	தாேன,	தான்	ப த்த	கைதகளிலி ந் ம்,
பார்த்த	சினிமாக்களிலி ந் ம்	கண்ட	உண்ைமைய	அவள்	பளிச்	ெசன் 	எ த் ச்
ெசால்ல,	'அப்ப ெயன்றால்	அவன்	ஒ 	ஜாதி,	நீ	ஒ 	ஜாதியா?'	என்பதாகத்தாேன
தாயார்	ேம ம்	ஒ 	‘பிற்ேபாக் க்	ேகள்வி'ையக்	ேகட் 	ைவக்க,	'ஆமாம்,	ஆமாம்,
ஆமாம்!'	என் 	அவள்	தன்	' ற்ேபாக் ப்	பதி'ைல	ஒ 	 ைறக் 	 ம் ைறயாகச்
ெசால்லி	ைவப்பாளாயினள்.	

இைதக்	ேகட்ட ம்,	'நடக்கா ;	இந்தக்	கலியாணம்	என்	உயி ள்ளவைர	நடக்கேவ
நடக்கா !’	என் 	தகப்பனார்	அ த்தம்	தி த்தமாகச்	ெசால்லிக்ெகாண்ேட	ஒ
ள் த்	 ள்ளி	எ ந் 	நிற்க,	'நடக்காவிட்டால்	என்ைன	நீங்கள்	உயிேரா 	பார்க்க
யா !’	என் 	மக ம்	அ த்தம்	தி த்தமாக	ஒ 	விள் 	விள்ளிச்	ெசால்லி,

அவைரப்	பய த் வாளாயினள்.	
‘இப்ப ப்பட்ட	ெபண்ைண	உயிேரா 	பார்ப்ப ம்	ஒன் தான்;	உயிரில்லாமல்	பார்ப்ப ம்
ஒன் தான்!'	என் 	தகப்பனாராகப்பட்டவர்	ெசால்ல,	'மணந்தால்	நான்
அவைரத்தான்	மணப்ேபன்;	இல்லாவிட்டால்	மரணத்ைதத்	த ேவன்!’	என்
மகளாகப்பட்டவள்	தான்	கற்ற	சினிமா	வசனங்களிலி ந் 	ஒ 	வசனத்ைத
எ த் 	அவ க் 	 ன்னால்	வீச,	'ஐேயா,	அப்ப ெயல்லாம்	ெசய் 	விடாேத
யம்மா!’	என் 	அவள்	தாயாராகப்பட்டவள்	அவைளக்	கட் த்	த விக்	ெகாண்
கண்ணீர்	வ ப்பாளாயினள்.	
பார்த்தார்	தகப்பனார்;	‘பக்கத் 	வீட் 	ப வ	மச்சா’ைன ம்,	‘பாவாைட
தாவணியில்	பார்த்த	உ வ'த்ைத ம்	எப்ப ப்	பிரிப்பெதன் 	ேயாசித்தார்.	அதற்
தற்ப யாகப்	'ப த்த 	ேபா ம்,	என்	அ ைம	மகேள!'	என் 	தம்	மகைளப்

பள்ளிக் டத்ைத	விட் 	நி த்தினார்.	நி த்தியபின்	அவ க் ப்	‘பால்



கசக்கிறதா,	ப க்ைக	ேநாகிறதா?’	என் 	கவனித்தார்;	'இல்ைல'	என்
ெதரிந்த .	அேத	மாதிரி	பக்கத் 	வீட் ப்	ைபயன்	அவைளப்	பார்க்காத
ஏக்கத்தால்	‘பாகாய்	உ கிறானா,	 ம்பாய்	இைளக்கிறானா?'	என் 	பார்த்தார்;
அவன்	ப னாய்ப்	ப த் 	வந்தைதக்	கண் 	பரம	தி ப்தியைடந்தார்.	ஆனா ம்,
‘அன் ள்ள	அத்தான்	ஆைசக்ேகார்	க தம்’	என் 	இங்கி ந் ம்,	‘உன்ைனக்	கண்
ேத ேத!	உன்	எழில்	காணேவ,	என்	உளம்	நா ேத!'	என் 	அங்கி ந் ம்	'க தம்
வி 	 ’	நடக்க,	அந்தத்	 திலி ந் ம்	தப்பவதற்காக	அவர்	தம்	வீட்ைட
மாற்றினார்.	அப்ேபா ம்	அந்தத்	 	நிற்காமல்	தபால்	இலாகாவினர்	ைகக் ப்
ேபாய்ச்	ேசர,	அைத	அவர்கள்	ஒ ங்காகச்	ெசய்யாமல்	பிள்ைளயின்	க தத்ைதப்
ெபண்ைணப்	ெபற்றவர்களிட ம்,	ெபண்ணின்	க தத்ைதப்	பிள்ைளையப்
ெபற்றவர்களிட ம்	ெகா க்க,	உடேன	பிள்ைளயின்	தகப்பனார்	 ப்பதற்
மீைசயில்லாத	 ைறையத்	தம்	 மிைய	அவிழ்த் ப்	பட்ெடன் 	ஒ 	தட் த்தட்

வதில்	தீர்த் க்ெகாண் 	ெபண்ைணப்	ெபற்றவைரத்	ேத 	வர,	'என்ன
சங்கதி?’	என் 	இவர்	அவைர	விசாரிக்க,	‘உம் ைடய	ெபண்ைண	அடக்கி
ைவ ம்!	மரியாைதயாகச்	ெசால்கிேறன்;	உம் ைடய	ெபண்ைண	அடக்கி	ைவ ம்!'
என் 	அவர்	‘ த்திர	தாண்டவம்’	ஆட,	‘யாரிடம்	ெசால்கிறீர்?	நீர்	 தலில்
உம் ைடய	ைபயைன	அடக்கி	ைவ ம்!'	என் 	இவர்	‘ஊழிக் த்'ேத	ஆட,
அதற் ள்	அவ ைடய	சகதர்மிணி	'தா,	ைத’	என் 	அங்ேக	வந் ,	‘என்னதான்
இ ந்தா ம்	இப்ப யா?	ஆற்ற	மாட்டாமல்	ெபண்ைணப்	ெபற் க்
ெகாண்டவர்க க் 	அக ைடயான்	ேத 	ைவக்க ம்	அறி 	இ க்க
ேவண்டாமா?	அதற்காக	இப்ப யா	ஊைர	ேமய	வி வ ?	 !’	என் 	கீேழ	 ப்ப,
'யாைரப்	பார்த் க்	கீேழ	 ப் கிறாய்?	அயலான்	வீட் ப்	ெபண்ணின்	தைலயில்	ைக
ைவக் ம்	அழகான	பிள்ைளையப்	ெபற் 	ைவத் க்	ெகாண் க் ம்	நீயா
என்ைனப்	பார்த் க்	கீேழ	 ப் கிறாய்?	உன்	 ஞ்சியிேலேய	நான்	 ப் கிேறன்.	பார்!
!’	என் 	இவ ைடய	மைனவி	அவள்	 கத்திேலேய	 ப்ப,	இ வ ம்	ஒ வர்

தைல	 ைய	ஒ வர்	வைளத் ப்	பி த் க்ெகாண் ,	 ந்த	மட் ம்	அ த் க்
ெகாள்வாராயினர்.	
தாங்கள்	 மிையப்	பி த் க்	ெகாள்வதற் ப்	பதிலாகத்	தங்கள்	மைனவிமார்
இ வ ம்	தைல ையப்	பி த் க்	ெகாண் 	நிற்பைதக்	கண்ட	கணவன்மார்
அப்ப ேய	திைகத் ப்	ேபாய்	நிற்க,	அதற் ள்	அவர்கள்	இ வ ம்	ஒ வர்	ச ரிைய
ஒ வர்	பி ங்கிக்	ைகயில்	ைவத் க்	ெகாண் ,	'மரியாைதயாக	என்	ச ரிையக்
ெகா !’	என் 	அவைள	இவ ம்,	'மரியாைதயாக	என்	ச ரிையக்	ெகா ’
என் 	இவைள	அவ ம்	இைரக்க	இைரக்கக்	ேகட் க்	ெகாண் 	நிற்பாராயினர்.	

இந்தச்	சமயத்தில்	தங்கள்	மைனவிமாரின்	உண்ைமயான	 யின்	அளைவ
உள்ள 	உள்ளவா 	ெதரிந் 	ெகாண்ட	கணவன்மார்	இ வ ம்	தங்க க் ள்ேள
சிரித்தப 	அவர்க க்கிைடேய	 ந் ,	அவ ைடய	ச ரிைய	இவளிட ம்,



இவ ைடய	ச ரிைய	அவளிட ம்	வாங்கிக்	ெகா த் 	விட் த்	தங்கள்	தங்கள்
வீ 	ேநாக்கி	நடக்க,	‘கலியாணத்தின்	ேபா 	நடக்க	ேவண் ய	சம்பந்தி	சண்ைட
இப்ேபாேத	நடந் விட்டதால்	இனி	கலியாணம்	நடக்க	ேவண் ய தான்	பாக்கி!'
என் 	நிைனத்த	காதலர்கள்	இ வ ம்	தங்கைளப்	பார்த் 	ஊர்	சிரிப்பைத	மறந் ,
தங்கைளத்	தாங்கேள	பார்த் ச்	சிரித் க்	ெகாள்வாராயினர்.	
இப்ப யாகத்தாேன	இவர்க ைடய	காதல்	'ஊர்	அறிந்த	ரகசிய'மாய்ப்	ேபாக,
ெபண்ைணப்	ெபற்றவர்	அப்ேபா ம்	தம்	பி வாதத்ைத	விடாமல்	தம் ைடய
ெபண்ைண	ேவ 	ஒர்	ஊ க் 	அைழத் க்ெகாண் 	ேபாய்	அங்ேக	'பரமசிவம்,
பரமசிவம்’	என்ற	ஒ 	ைபயைனப்	பார்த் ,	அவன்	தைலயில்	பார்வதிையப்
பலவந்தமாகக்	கட் 	ைவத் 	தம்	கடைமையத்	தீர்த் க்ெகாண்டேதா ,
ஜாதிைய ம்	ஒ வா 	காப்பாற்றி	ைவப்பாராயினர்.	

இந்தச்	ெசய்திைய	அறிந்தான்	பரஞ்ேசாதி;	இப்ப 	நடந்த	பின்	ஒ 	காதலன்	என்ன
ெசய்ய	ேவண் ம்	என்பைதச்	சா ச்	ேசதிையக்	 ட	சந்ேதாஷமாக	ெவளியி ம்
ஒ 	தினசரிையத்	தினந்ேதா ம்	ப த் 	வந்ததன்	காரணமாகத்	ெதரிந்
ைவத் க்	ெகாண் ந்த	அவன்,	ஒ 	பா ங்கிணற்ைறத்	ேத னான்;
கிைடக்கவில்ைல.	ஒ 	 ளி	விஷத்ைதத்	ேத னான்;	கிைடக்கவில்ைல.	ஒ 	 ழம்
கயிற்ைறத்	ேத னான்;	கிைடத்த .	அவ்வள தான்	‘ஏன்,	காதலித்ேதாம்?'	என்
ெதரியாமல்,	‘ஏன்	சாகிேறாம்?’	என் 	 டத்	ெதரியாமல்,	பதிெனட் 	வய ட
நிரம்பாத	அந்தப்	பாவி	மகன்	தன்	க த்தில்	அந்தக்	கயிற்ைறச்	 க்கிட் க்
ெகாண் 	ெதாங்கிவிட்டான்!	

இந்தச்	ெசய்திைய	அறிந்தாள்	பார்வதி;	இப்ப 	நடந்த	பின்	ஒ 	காதலி	என்ன
ெசய்ய	ேவண் ம்	என்பைத,	தான்	ஏற்ெகனேவ	பார்த்த	பல	சினிமாப்
படங்களிலி ந் 	ெதரிந் 	ைவத் க்	ெகாண் ந்த	அவள்,	ஒ 	 ழம்	கயிற்ைறத்
ேத னாள்;	கிைடக்கவில்ைல.	ஒ 	 ளி	விஷத்ைதத்	ேத னாள்;	கிைடக்கவில்ைல.
ஒ 	பா ங்கிணற்ைறத்	ேத னாள்;	கிைடத்த .	அவ்வள தான்;	‘ஏன்
காதலித்ேதாம்?’	என் 	ெதரியாமல்,	‘ஏன்	சாகிேறாம்?'	என் டத்	ெதரியாமல்,
அந்தப்	பதினா 	வய 	பாவி	மகள்	பா ங்	கிணற்றிேல	வி ந் 	சாக,	‘அ
தற்ெசயலாக	நிகழ்ந்த	விபத் !’	என் 	கைத	கட் ,	அவள்	ெபற்ேறார்	தற்ெகாைல
ெசய் ெகாண்ட	 ற்றத்திலி ந் 	தங்கள்	மகைள ம்	தங்கைள ம்	ஒ ங்ேக
காத் க்ெகாண் 	அைமதி வாராயினர்.	
இந்த	அ ைமயான	சந்தர்ப்பத்ைத	எதிர்பார்த் க்	ெகாண் ந்த ேபால்
சீர்தி த்தவாதிகள்	சிலர்	கடச் ட	வந் ,	 காட் ேலேய	 டச் ட	ஒ
ட்டத்ைதக்	 ட் ,	‘பலி!	ஜாதி	ெவறிக் 	இ 	இளம்	உயிர்கள்	பலி!'	என் 	 டச்
டப்	ேபச,	'ஜாதி	ெவறிக் 	என் 	மட் ம்	ெசால்லாதீர்கள்;	பதிெனட் 	வய க்
ன்னேர	காதலிக்க	ஆரம்பித் விட்ட	அறியாைமக் ப்	பலி,	அசட் த்தனத் க் ப்



பலி,	அதிகப்பிரசங்கித்தனத் க் ப்	பலி	என் ம்	ெசால் ங்கள்!'
என்பதாகத்தாேன	அங்கி ந்த	ஒ 	ெபரியவர்	அைத	ம த் ச்	ெசால்ல,	'அ ,
அந்தப்	பழம்	பஞ்சாங்கத்ைத!	உைத,	அந்த	 டப்	பழக்க	வழக்கத்ைத!’	என்
அவர்கள்	அவைர	விரட் க்ெகாண் 	ஓ வாராயினர்.	
இந்த	விதமாகத்தாேன	இவர்கள்	கைத	 ய,	உண்ைமைய	அறியாத	பரமசிவம்
தன்	மைனவியின்	மரணத்தால்	மனம்	உைடந் ,	‘என்	மைனவிையப்	பலி	ெகாண்ட
பா ங்	கிணற் க் 	நா ம்	பலியாேவன்!'	என் 	பலியாக,	அ
சீர்தி த்தவாதிகள்	உள்பட	அைனவைர ேம	சிந்தைனக் ள்	ஆழ்த் வதாயிற் .'	

பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	‘பார்வதிக்காகப்	பரஞ்ேசாதி
ெசத்தான்;	பரஞ்ேசாதிக்காகப்	பார்வதி	ெசத்தாள்;	பரமசிவம்	ஏன்	ெசத்தான்?'
என் 	விக்கிரமாதித்தைரக்	ேகட்க,	‘அறிவில்லாமல்	ெசத்தான்!'	என்
விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	பாதாளம்	அவரிடமி ந் 	தப்பி,	மீண் ம்	ேபாய்

ங்ைக	மரத்தில்	ஏறிக்ெகாண் விட்ட 	காண்க...	காண்க...	காண்க…	
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‘விக்கிரமாதித்தர்	ம ப ம்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறி,	பாதாளத்ைதப்
பி த் க்ெகாண் வர,	அ 	அவ க் ச்	ெசான்ன	பதிைனந்தாவ 	கைதயாவ :	

‘ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்	ேக ம்!	'தயாநிதி,
தயாநிதி'	என் 	ஒ 	'தனி	மனிதன்’	தரங்கம்பா யிேல	உண் .	வாழ்க்ைகயில்
மட் மல்ல,	வா ம்	 ைறயி ம்	'தனி	மனித'னாகேவ	இ ந் 	வந்த	அவன்,
யாராவ 	ஏதாவ 	ஒர்	உதவி	ேகாரித்	தன்னிடம்	வந்தால்,	தன்னால்	 ந்தவைர
அந்த	உதவிைய	அவர்க க் த்	தட்டாமல்	ெசய்வ ண் .	இதனால்	'பேராபகாரி’
என் 	அந்தப்	பக்கத்தில்	ெபயர்	எ த் 	வந்த	அவன்,	ஒ 	நாள்	இர 	எங்ேகேயா
ேபாய்விட் த்	தன்	ஊ க் த்	தி ம்பி	வந் 	ெகாண் க்க,	அ காைல,	'ஐயா,
ஐயா!’	என் 	ஒர்	அவலக்	 ரல்	ஒலிக்க,	அ ேகட் 	அவன்	தி ம்பிப்	பார்க்க,
ட் ய	வீட் க் ள்ேள	இ ந்த	ஒ வன்,	'உங்கைளத்தான்	ஐயா,	இங்ேக

வா ங்கள்,	ஐயா!’	என் 	அவைனத்	தீனக்	 ரலில்	அைழப்பானாயினன்.	

‘என்ன	சங்கதி?’	என் 	ேகட் க்ெகாண்ேட	பேராபகாரி	அவைன	ெந ங்க,
‘இப்ப ம்	ஒர்	அநியாயம்	நடக்க	நீர்	பார்த்த ண்டா?	மைனவிையப்
பிரசவத் க்காகப்	பிறந்தகத் க் 	அ ப்பிவிட் த்	தன்னந்	தனியாக	நான்	வீட் ல்
இ ந்ேதன்.	யாேரா	ஒ 	தி டன்	வந் 	என்ைனப்	பய த்தி,	'எங்ேக	சாவி?'
என் 	ேகட்க,	‘இேதா	இ க்கிற ,	அேதா	இ க்கிற !'	என் 	நான்	சாவிையத்
ேத பவன்	ேபால்	ெமல்ல	ெவளிேய	வந் 	அவைன	உள்ேள	தள்ளிப்	 ட் 	விட் ப்
ேபாலீ க் த்	தகவல்	ெகா க்க	 யல,	அதற் ள்	அந்தப்	பாவி	ைகக் க்
கிைடத்தைதச்	 ட் க்	ெகாண் 	என்ைன	உள்ேள	தள்ளிப்	 ட் விட் ப்	ேபாய்
விட்டான்,	ஐயா!'	என் 	அவன்	‘ேகா'ெவன் 	கதற,	‘அழாேத	தம்பி,	அழாேத!	ேவ
ஏதாவ 	ஒ 	சாவி	இ ந்தால்	ெகா ;	நான்	இந்த	 ட்ைடத்	திறந் 	உன்ைன
வி விக்கிேறன்!'	என் 	பேராபகாரி	அவைனத்	ேதற்ற,	அவன்	 க்ைகச்	சிந்திக்
ெகாண்ேட	ஒ 	சாவிக் ப்	பதிலாக	ஒ 	ெகாத் ச்	சாவிைய	எ த் ப்
பேராபகாரியிடம்	ெகா க்க,	அவற்றில்	ஒன்ைறக்	ெகாண் 	 ட்ைடத்	திறந் விட் ,
‘இந்தா	தம்பி,	 ட் ம்	சாவி ம்.	இனிேமல்	நீ	என்ன	ெசய்ய	ேவண் ம்	என்
நிைனக்கிறாேயா,	அைதச்	ெசய் ெகாள்!'	என் 	பேராபகாரி	 ட்ைட ம்
சாவிைய ம்	அவனிடம்	ெகா க்க,	இனி	நான்	ெசய்யேவண் ய 	இ தான்!'
என் 	அவன்	அந்தப்	பேராபகாரிைய	உள்ேள	தள்ளிப்	 ட் 	விட் த்	'தப்பிேனாம்!



பிைழத்ேதாம்!'	எனத்	தைல	ெதறிக்க	ஓ வானாயினன்.	

‘இெதன்ன	வம் ?	இப்ப ம்	ஏமாற் வார்	இந்த	உலகத்தில்	உண்டா?'	என்
பேராபகாரி	திைகக்க,	அ காைல	நாைலந் 	ேபாலீசா டன்	அங்ேக	வந்த	ஒ
தாட் ,	'இேதா	இ க்கிறான்	தி டன்,	இேதா	இ க்கிறான்	தி டன்!'	என்

பேராபகாரிைய	அவர்க க் ச்	 ட் க்	காட் க்	ெகாண்ேட	தன்னிடமி ந்த
சாவிைய	எ த் ப்	 ட்ைடத்	திறக்க,	பேராபகாரி	ஒன் ம்	 ரியாமல்	நடந்தைதச்
ெசால்ல,	‘ைக ம்	கள மாக	அகப்பட் க்	ெகாண் 	கைதயா	வி கிறாய்,	கைத?
நட!'	என் 	ேபாலீசார்	பேராபகாரியின்	க த்தில்	ைக	ைவத் த்	தள்ளிக்	ெகாண்
ேபாலீஸ்	நிைலயத் க் ச்	ெசல்ல,	தி டைனச்	சாமர்த்தியமாகப்	பி த் ப்
ேபாலீசாரிடம்	ஒப்பைடத்த	 தாட் ைய	அக்கம்	பக்கத்தில்	இ ந்தவர்கெளல்லாம்
வாயாற,	மனமாறப்	பாராட் 	மகிழ்வாராயினர்.'	

பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	‘உபகாரம்	ெசய்பவ க்
இந்த	உலகத்தில்	ஏன்	இப்ப 	அபகாரம்	வந் 	ேச கிற ?"	என்
விக்கிரமாதித்தைரக்	ேகட்க,	'உண்ைம	எ ,	ெபாய்	எ 	என் 	ெதரிந் ெகாள்ள

யாத	அள க் 	மனிதன்	இப்ேபா 	ந க்கக்	கற் க்	ெகாண் விட்டதால்!'
என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	பாதாளம்	அவரிடமி ந் 	தப்பி,	மீண் ம்	ேபாய்

ங்ைக	மரத்தில்	ஏறிக்ெகாண் 	விட்ட 	என்றவா ...	என்றவா ...
என்றவா …
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"விக்கிரமாதித்தர்	ம ப ம்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறி,	பாதாளத்ைதப்
பி த் க்ெகாண் வர,	அ 	அவ க் ச்	ெசான்ன	பதினாறாவ 	கைதயாவ :	

‘ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்	ேக ம்!	'ஆலகால
விடத்ைத ம்	நம்பலாம்,	ஆற்ைற ம்	ெப ங்	காற்ைற ம்	நம்பலாம்'	என்
ஆரம்பித் ,	'ேசைல	கட் ய	மாதைர	நம்ெபாணா 	ெமய்,	நம்ெபாணா 	ெமய்,
நம்ெபாணா 	ெமய்,	கா ேம!'	என் 	 ம்	‘விேவக	சிந்தாமணி'	பாடைல
நீங்கள்	ேகட் க்கிறீர்களல்லவா?	அந்தப்	பாடைல	அப்ப ேய	பின்பற்றி	நடந்
வந்த	கணவன்	ஒ வன்	அதிராமப்பட் னத்திேல	உண் .	‘ த் ,	 த் ’	என்
ெபயர்	ெபற்றி ந்த	அவ க் ,	'மாரி,	மாரி'	என் 	ஒ 	மைனவி	உண் .	அந்த
மைனவி	ேசைல	கட் யதால்	தாேனா	என்னேவா,	அவன்	அவைள	நம் வேத
இல்ைல.	அ 	மட் மல்ல;	'அவள்	எப்ேபா 	தன்ைன	விஷம்	ைவத் க்	ெகான்
வி வாேளா?'	என் 	ஒ 	காரண ம்	இல்லாமல்	ஒவ்ெவா 	நிமிஷ ம்
பயந் ெகாண்ேட	இ ந்த	அவன்,	அவள்	தனக் ப்	பரிமா ம்	உணைவக் ட	உடேன
எ த் ச்	சாப்பி வதில்ைல;	நாய்க்ேகா,	 ைனக்ேகா	 தலில்	ஒ 	பி ைய	எ த்
ைவத் ,	அந்தப்	பி ைய	அ 	சாப்பிட் 	உயி டன்	இ ந்த	பின்னேர	அவன்
சாப்பி வான்.	இந்த	விஷயம்	அவ க் த்	ெதரியா ;	அவளிடம்	அவன்	அைதச்
ெசால்ல ம்	இல்ைல.	ஆகேவ	'வாயில்லாப்	பிராணிகளிடத்தில்	தன்
கணவ க் ள்ள	பிரியம்தான்	அதற் க்	காரணம்	ேபா ம்!'	என் 	அவள்	எண்ணி
வாளாவி ப்பாளாயினள்.	

இந்த	விதமாகத்தாேன	தன்	உயிர்	தன் ைடய	மைனவியால்	பறி	ேபாகாமல்
இ க்க,	அவன்	ஒவ்ெவா 	நிமிஷ ம்	எச்சரிக்ைக டன்	இ ந் 	ெகாண் ந்த
காைலயில்,	ஒ 	நாள்	அவன்	மைனவியாகப்பட்டவள்	தன்	ஊரில்	அப்ேபா 	நடந்
ெகாண் ந்த	‘மாரியம்மன்	தி விழா' க் த்	தன்ைன	அைழத் ச்	ெசல் மா
தன் ைடய	கணவைன	'ேவண் ,	ேவண் '	என் 	ேவண்ட,	‘சரி'	என் 	அவ ம்
அதற் ச்	சம்மதிக்க,	ஒ 	நாள்	கால்நைடப்	பயண ள்ள	அந்த	ஊ க் 	அவர்கள்
இ வ ம்	ம 	நாள்	காைல	கட் ச்	சாதம்	கட் க்	ெகாண் 	நடந்ேத
ெசல்வாராயினர்.	
உச்சிப்	ெபா 	வந்த ம்	அவர்கள்	ஓர்	ஆற்றங்கைர	ஆல	மரத்த யில்	உட்கார்ந் ,
தாங்கள்	ெகாண் 	வந்த	கட் ச்	சாதத்ைத	அவிழ்க்க,	'நாய்க் ம்	 ைனக் ம்



இப்ேபா 	என்ன	ெசய்யப்ேபாகிறீர்கள்?'	என் 	மைனவியாகப்	பட்டவள்
சிரித் க்ெகாண்ேட	ேகட்க,	‘ஏன்,	காகம்	இல்ைலயா?'	என்
கணவனாகப்பட்டவன்,	தன்	ைகயில்	ஒ 	பி 	சாதத்ைத	எ த் க்ெகாண் ,	‘கா,
கா'	என் 	கைரய,	அைதக்	ேகட் க்	காகங்க ம்	‘கா,	கா’	என் 	பதி க் க்
கைரந் 	ெகாண்ேட	வந் ,	அவன்	ைவத்த	ேசாற்ைற	உண் 	உயி டன்	இ க்க,
அதற் ப்	பின்னேர	அவன்	அப்ேபா ம்	உண்பானாயினன்.	

அ காைல	தன்	உண க்காக	நல்ல	பாம் 	ஒன்ைறத்	தன் ைடய	கால்களால்
பற்றிக்	ெகாண் 	வந்த	க டன்	ஒன் ,	அவன்	தைலக் 	ேமல்	இ ந்த	மரக்கிைள
ஒன்றில்	உட்கார்ந் ,	தான்	ெகாண் 	வந்த	பாம்ைபக்	ெகாத்தித்	தின்ன	 யல,
அ 	வலி	தாங்காமல்	விஷத்ைதக்	கக்க,	அந்த	விஷம்	அவ ைடய	கட் ச்
ேசாற்றில்	வி ந் 	கலக்க,	அைதக்	கவனிக்காமல்	சாப்பிட்ட	அவன்,	சிறி
ேநரத்தில்	அப்ப ேய	மயங்கித்	தைரயில்	சாய்வானாயினன்.	

கணவன்	கண்கள்	பஞ்சைடயத்	தைரயில்	சாய்ந்தைதக்	கண்ட	மைனவி
தி க்கிட் ச்	 ற் ற் ம்	பார்க்க,	அ காைல	க டனின்	கால யில்	இ ந்த
பாம்ேப	ந விக்	கட் ச்	சாதத்தில்	விழ,	அங்ஙனம்	வி ந்த	பாம்ைப	அக்கணேம
க டன்	பாய்ந் 	வந் 	மீண் ம்	தன்	கால்களால்	பற்றிக்	ெகாண் 	பறக்க,	'ஐேயா,
பாம்பின்	விஷமல்லவா	கட் ச்	சாதத்தில்	வி ந் 	கலந் விட்ட ேபால்
இ க்கிற !’	என் 	பதறித்	 த்த	அவள்,	அங் மிங் மாகப்	பித் ப்	பி த்தவள்
ேபால்	ஓட,	அந்த	வழிேய	ஆற்றில்	 ளித் விட் 	வந் 	ெகாண் ந்த	சாமியார்
ஒ வர்	அவைளத்	த த் 	நி த்தி,	‘என்னம்மா,	என்ன?’	என் 	விசாரிக்க,	அவள்
கலங்கிய	கண்க டன்	நடந்தைதச்	ெசால்ல,	'கவைல	ேவண்டாம்.	கட ள்	ேமல்
பாரத்ைதப்	ேபாட் விட் 	நீ	ேபாய்	உன்	கணவ க் 	அ கிேலேய	இ ;	இேதா,
நான்	வ கிேறன்!'	என் 	ெசால்லிவிட் 	எங்ேகேயா	ெசன்ற	அவர்,	சிறி
ேநரத் க்ெகல்லாம்	ஏேதா	ஒ 	பச்சிைல ம்	ைக மாக	வந் ,	அைதப்	பிழிந்
அவன்	வாயி ம்	 க்கி ம்	விட் த்	திப்பிைய	அவ ைடய	தைலயின்	உச்சியிேல
ைவத் க்	கட்ட,	அ த்த	ஐந்தாவ 	நிமிஷம்	அவன்	 ங்கி	விழித்தவன்	ேபால்
எ ந் 	உட்கார்ந் ,	தனக் 	எதிர்த்தாற்ேபால்	உட்கார்ந்தி ந்த	சாமியாைர ம்
சம்சாரத்ைத ம்	மாறி	மாறிப்	பார்த் 	விழிக்க,	சாமியார்	நடந்தைதச்
ெசால்லிவிட் ,	'இனிேமல்	மரத்த யில்	உட்கார்ந் 	எைத ம்	சாப்பிடாேத!	ஒன் ,
ெவட்ட	ெவளியில்	உட்கார்ந் 	சாப்பி ;	இல்ைல	ெயன்றால்,	ேமேல	 ைர	ேவய்ந்த
ஏதாவ 	ஓர்	இடத்தில்	உட்கார்ந் 	சாப்பி !'	என் 	ெசால்லிவிட் 	நடக்க,
‘இந்தா ங்கள்,	எனக் 	மாங்கல்யப்	பிச்ைச	அளித்ததற்காக	இைதயாவ
ைவத் க்	ெகாள் ங்கள்!'	என் 	மைனவியாகப்பட்டவள்	தன்	 ந்தாைனயில்

ந் 	ைவத்தி ந்த	ஐந் 	 பா	ேநாட்ெடான்ைற	அவிழ்த் 	எ த் 	அவரிடம்
நீட்ட,	'இந்த	ம ந் 	கட ள்	ெகா த்த	ம ந் ;	இைத	நான்	யா க் ம்	கா க்
விற்பதில்ைல!'	என் 	சாமியார்	அைத	வாங்கிக்ெகாள்ளாமல்	சிரித் க்ெகாண்ேட



நடக்க,	அவள்	அவைரேய	கட ளாக	எண்ணி,	அவர்	ெசன்ற	திக் 	ேநாக்கிக்
ைகெய த் க்	 ம்பி வாளாயினள்.	
தன்ைன ம்	அறியாமல்	தன்	கண்களில்	நீர்	மல்க	அந்தக்	காட்சிையப்
பார்த் க்ெகாண்ேட	இ ந்த	கணவனாகப்பட்டவன்,	மைனவி	ெகாஞ்ச ம்
எதிர்பாராதவிதமாக	அவைள	மார் றத்	த விக்ெகாண் ,	'இன் தான்	எனக் ப்
த்தி	வந்த ,	மாரி!'	என் 	நாத்	த த க்கச்	ெசால்ல,	‘ஏன்,	என்ன	நடந்த ?’
என் 	அவள்	ஒன் ம்	 ரியாமல்	ேகட்க,	‘மைனவி	கணவனின்	உயிைர	வாங்க
வந்தவள்	அல்ல,	ெகா க்க	வந்தவள்	என்பைத	நான்	இன் தான்	உணர்ந்ேதன்!'
என் 	அவன்	பின் ம்	ெசால்லி	அவைள	இ கத்த வ,	'இத்தைன	நாள்	வைர?’
என் 	அவள்	பின் ம்	ேகட்க,	‘நீ	எங்ேக	விஷம்	கிஷம்	ைவத் 	என்	உயிைர	வாங்கி
வி வாேயா	என் தான்	இத்தைன	நா ம்	நான்	எைதச்	சாப்பிட்டா ம்	அதில்
ெகாஞ்சம்	நாய்க்ேகா,	 ைனக்ேகா	ைவத்த	பின்	சாப்பிட் 	வந்ேதன்!’	என் 	அவன்
அ வைர	ெசால்லாத	உண்ைமைய	அவளிடம்	மனம்	விட் ச்	ெசால்ல,	அவள்	'ஓ’
ெவன் 	சிரித் ,	'இப்ப ம்	ஓர்	ஆண்	பிள்ைள	உண்டா?'	என் 	அவன்
கன்னத்தில்	ஒ 	ெசல்லத்	தட் த்	தட்ட,	அவன்	ெவட்கித்	தைல
னிவானாயினன்.'	

பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	‘கணவ க் 	மைனவி	உயிர்
ெகா க்க	வ பவளா,	உயிர்	வாங்க	வ பவளா?’	என் 	விக்கிரமாதித்தைரக்
ேகட்க,	‘அப்ப ம்	சிலர்	உண் ,	இப்ப ம்	சிலர்	உண் !'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்
ெசால்ல,	பாதாளம்	அவரிடமி ந் 	தப்பி,	மீண் ம்	ேபாய்	 ங்ைக	மரத்தில்
ஏறிக்ெகாண் 	விட்ட 	காண்க...	காண்க...	காண்க...…	
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"விக்கிரமாதித்தர்	ம ப ம்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறி,	பாதாளத்ைதப்
பி த் க்ெகாண் வர,	அ 	அவ க் ச்	ெசான்ன	பதிேனழாவ 	கைதயாவ :	

‘ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்	ேக ம்!	'ேவலப்பன்	சாவ ,
ேவலப்பன்	சாவ '	என் 	ஓர்	ஊர்	உண் .	அந்த	ஊரிேல	'வீரப்பன்,	வீரப்பன்'	என்
ஒ 	விவசாயி	உண் .	அவ க் 	‘ேவலாயி,	ேவலாயி'	என் 	ஒ 	மைனவி	உண் .
ெபா 	வி ந்த ம்	கலப்ைபையத்	 க்கித்	ேதாளின்ேமல்	ைவத் க்ெகாண் ,
ெகாட்ட யில்	உள்ள	மாட்ைட	அவிழ்த் 	ஓட் க்ெகாண் 	வீரப்பன்	வயல்
ெவளிக் ச்	ெசன் விட்டால்	ெபா 	சாய்ந்த	பிற தான்	வீ 	தி ம் வான்.
அவன்	மைனவி	ேவலாயிேயா	ெநல்ைல	ெவய்யிலில்	ெகாட் க்	காய	ைவத்
உலர்த் வ 	 தல்	அைதப்	பச்ைசயாகேவா,	ேவக	ைவத்ேதா	அரிசியாக் வ
வைர	உள்ள	எல்லா	ேவைலகைள ம்	தாேன	ெசய்வாள்.	இைடயில்	 தல்	நாள்
இரேவ	காய்ச்சி	ைவத்தி ந்த	ேகழ்வர க்	 ழில்	கட் த்	தயிைரக்	கலந்
எ த் க்	ெகாண் 	ேபாய்	வயற்காட் ல்	ேவைல	ெசய் ம்	தன்	கணவ க் க்
ெகா த் விட் 	வ வாள்.	

இந்த	விதமாகத்தாேன	வய ம்	வரப் ம்	ேபால ம்,	பயி ம்	பச்ைச ம்	ேபால ம்
அவர்கள்	இ வ ம்	இைண	பிரியாமல்	வாழ்ந் 	வ ங்	காைலயில்,	ஒ 	நாள்
மாைல	வீ 	தி ம்பிய	வீரப்பன்	‘மாட் க் 	ைவக்ேகாைலப்	ேபாட் 	விட் 	எனக் ச்
ேசாற்ைறப்	ேபா !'	என் 	வழக்கம்ேபால்	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	ைக	கால்	க விக்
ெகாண் 	உட்கார,	வழக்கத் க் 	விேராதமாக	எைதேயா	பறி	ெகா த்த ேபால்
இ ந்த	அவள்,	மாட் க் 	 ன்னால்	ேசாற்ைறக்	ெகாண் 	ேபாய்	ைவத் விட் ,
அவ க் 	 ன்னால்	ைவக்ேகாைலக்	ெகாண் 	வந் 	ேபாட,	‘என்ன ,	இன்
என்ன	வந் 	விட்ட 	உனக் ?’	என் 	அவன்	சிரித் க்ெகாண்ேட	ேகட்க,	‘ேபாய்ச்
ேசர	ேவண் ய	நாள்	வந் விட்ட !’	என் 	அவள்	அ ப் ம்	சலிப் மாகச்	ெசால்லிக்
ெகாண்ேட	ெசன் ,	ைவக்ேகாைல ம்	ேசாற்ைற ம்	மாற்றி,	அதைத	ைவக்க
ேவண் ய	இடத்தில்	ைவப்பாளாயினள்.	
‘ெசால்ல ,	இன் 	என்ன	உனக் ?'	என் 	அவன்	பின் ம்	ேகட்க,	‘ஆமாம்,
ேபாங்கள்!’	என் 	அவள்	பின் ம்	சி ங்க,	அந்த	அழகிேல	ெசாக்கிப்ேபான
அவன்,	'சி ங்காேத !	நீ	சி ங்கினால்	என்	 த்தி	ேசாற்றின்ேமல்	ேபாகா 	ேபால்



இ க்கிற !’	என் 	சிரித் க்ெகாண்ேட	ெசால்ல,	அவள்	அப்ேபா ம்	'ேவ 	எங்ேக
ேபா மாம்?'	என் 	 கத்ைதத்	 க்கி	ைவத் க்ெகாண் 	ேகட்க,	'ேவ 	எங்ேக
ேபா ம்,	உன்	ேமேலதான்	ேபா ம்!'	என் 	அவன்	அவைளச்	சீண் விட் ப்	பின் ம்
சிரிப்பானாயினன்.	

‘சிரிக்காதீர்கள்!	எனக் 	ெந ப்பாயி க்கிற !’	என் 	அவள்	சீற,	'சரி,
அ கிேறன்!’	என் 	அவன்	'ஊஊ’	என் 	விைளயாட் க் 	அழ,	'நீங்கள்	ஏன்
அழேவண் ம்,	நான்	அல்லவா	அழ	ேவண் ம்?’	என் 	அவள்	அவைன	 ந்திக்
ெகாண் 	நிஜமாகேவ	அ வாளாயினள்.	

‘ஏன்	அ கிறாய்?	ெசால்லிவிட்டாவ 	அேழன்!'	என் 	அவன்	ெபா ைமயிழந்
கத்த,	'உங்கைள	நம்பி	ேமாசம்	ேபானதற் 	அ கிேறன்!'	என் 	அவள்	ெசால்ல,
'என்ைன	நம்பி	ேமாசம்	ேபானாயா!	ஏன்,	எதற் ?’	என் 	அவன்	ஒன் ம்	 ரியாமல்
ேகட்பானாயினன்.	

‘ஒன் ம்	ெதரியாதவர்	மாதிரி	ந க்காதீர்கள்!’	என் 	அவள்	பின் ம்	அவன்ேமல்
எரிந் 	விழ,	'உண்ைமயிேலேய	ஒன் ம்	ெதரியாத !’	என் 	அவன்	ைகையப்
பிைசவானாயினன்.	

‘சரி,	பாஞ்சாலிையத்	ெதரி மா,	உங்க க் ?'	என்றாள்	அவள்;	‘ெதரி ம்’	என்றான்
அவன்.	

‘அவ க் 	இரண் 	 ழந்ைதகள் ட	இ ப்ப 	ெதரி மா,	உங்க க் ?'	என்றாள்
அவள்;	‘ெதரி ம்’	என்றான்	அவன்.	

‘எல்லாம்	ெதரிந் மா	அவைள ம்	அவள்	 ழந்ைதகைள ம்	அனாைதகளாக
விட் விட் 	என்ைன	நீங்கள்	கலியாணம்	ெசய் ெகாண் ர்கள்?’	என் 	அவள்
ஆத்திரத் டன்	ேகட்க,	'யார 	ெசான்ன 	அப்ப ?’	என் 	அவ ம்
ஆத்திரத் டன்	ேகட் க்ெகாண்ேட	ைகயிலி ந்த	ேசாற்ைறத்	தட் ல்	உதறிவிட்
எ ந் 	நிற்க,	‘எல்லாம்	அவள்தான்	ெசான்னாள்!'	என் 	அதற் ள்	தன்
கண்களிலி ந் 	வழிய	ஆரம்பித் விட்ட	நீைரத்	 ைடத் க்	ெகாண்ேட	அவள்
ெசால்ல,	இவன்	'கலகல'	ெவன் 	நைகத் க்ெகாண்ேட	ம ப ம்	சாப்பாட் த்
தட் ன்	 ன்னால்	உட்கார்ந் ,	‘உனக் த்	ெதரியாதா?	அவ க் ப்	ைபத்தியம ,
ைபத்தியம்!'	என் 	பின் ம்	சிரிப்பானாயினன்.	

‘யா க் ப்	ைபத்தியம்?	எனக்கா,	அவ க்கா?'	என் 	அவள்	அப்ேபா ம்
அவைன	நம்பாமல்	ேகட்க,	'அவ க் த்	தான்!'	என் 	அவன்	அப்ேபா ம்
ெபா ைமயிழக்காமல்	ெசால்ல,	'இல்ைல,	எனக் த்தான்;	உங்கைளக்
கலியாணம்	ெசய் ெகாண்ட	எனக் த்தான்	ைபத்தியம்!’	என் 	அவள்	ஆத்திரம்
தாங்காமல்	தன்	தைலயில்	அ த் க்	ெகாள்வாளாயினள்.	

‘ெசால்வைதக்	ேகள !’	என் 	அவன்	ெகாஞ்ச,	'என்னத்ைதக்	ேகட்ப ?'	என்



அவள்	மிஞ்ச,	'பக்கத் க்	கிராமத்ைதச்	ேசர்ந்தவள்	அந்தப்	பாஞ்சாலி.	அவள்
கணவன்	ப பதி	ெசன்ற	வ ஷம்	ஊரில்	ஏற்பட்ட	பஞ்சத்தின்	காரணமாகக்	கள்ளத்
ேதாணியில்	இலங்ைகக் ப்	ேபானான்.	ேபான	இடத்தில்	அவன்	இவைள ம்	இவள்
ழந்ைதகைள ம்	மறந் ,	அங்ேக	'அமராவதி,	அமராவதி’	என்ற	ேவ 	ஓர்

அழகான	ெபண்ைணப்	பார்த் க்	கலியாணம்	ெசய் ெகாண்டான்.	அைத	அறிந்த
இவ க் 	இங்ேக	ைபத்தியம்	பி த் விட்ட .	எந்தப்	ெபண்ைணக்	கண்டா ம்,
‘உன்	 ஷன்தான்	என்ைன	இந்தக்	ேகாலத்தில்	விட் விட் 	உன்ைனக்	கலியாணம்
ெசய் 	ெகாண் 	விட்டான்'.	உன்	 ஷன்தான்	என்ைன	இந்தக்	ேகாலத்தில்
விட் விட் 	உன்ைனக்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாண் 	விட்டான்’	என்
ெசால்லிக்ெகாண் 	திரிந்தாள்.	இவள்	இங்ேக	இப்ப யி க்க,	அங்ேக
அமராவதியினால்	தி ெரன் 	ைகவிடப்பட்ட	அவ ம்	பித் ப்	பி த்தவனாகி,
யாைரப்	பார்த்தா ம்,	'நீதான்	அமராவதிைய ம்	என்ைன ம்	பிரித் விட்டாய்,
நீதான்	அமராவதிைய ம்	என்ைன ம்	பிரித் விட்டாய்!'	என் 	உளறிக்ெகாண்ேட
திரிகிறானாம்.	இ தான்	அவர்கள்	கைத!'	என் 	ெசால்ல,	‘நல்ல	கைததான்!'
என் 	அைத ம்	நம்பாமல்	அவள்	பின் ம்	 கத்ைதத்	தி ப்ப,	அ காைல	அ த்த
வீட் த்	தம்பதிய க் ள்	ஏேதா	 ச்சல்	கிளம்ப,	அ 	என்னெவன் 	ஓ ப்ேபாய்ப்
பார்த்த	அவள்,	அங்ேக ம்	அந்தப்	பாஞ்சாலி	வந் 	அப்ப ேய	ெசால்லிவிட் ப்
ேபாயி ப்பைத	அறிந் 	ெவட்கத்தால்	 கம்	சிவக்கத்	தி ம்பி,	'நீங்கள்	ெசான்ன
அத்தைன ம்	நிஜமாய்த்தான்	இ க்கிற !’	என் 	ெசால்ல,	‘எல்லாம்	அள க்
மீறி	ஆைச	ைவத்ததன்	பலன ,	பலன்!	இப்ேபாதாவ 	உண்ைம	ெதரிந்ததா,
உனக் ?	நீ ம்	என்ேமல்	அள க் 	மீறி	ஆைச	ைவக்காேத,	உனக் ம்	ைபத்தியம்
பி த்தா ம்	பி க் ம்!'	என் 	அவன்	ெசால்லிச்	சிரிக்க,	'நீங்க ம்	என்ேமல்
அள க் 	மீறி	ஆைச	ைவக்காதீர்கள்;	உங்க க் ம்	ைபத்தியம்	பி த்தா ம்
பி க் ம்!'	என் 	அவ ம்	ெசால்லிச்	சிரிப்பாளாயினள்.'	
பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	' ன் த்தில்	ெப ந்	 ன்பம்
எ ?'	என் 	விக்கிரமாதித்தைரக்	ேகட்க,	‘அன்பினால்	வ ம்	 ன்பந்தான்!'	என்
விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	பாதாளம்	அவரிடமி ந் 	தப்பி,	மீண் ம்	ேபாய்

ங்ைக	மரத்தின்ேமல்	ஏறிக்ெகாண் 	விட்ட 	என்றவா ...	என்றவா ...
என்றவா …
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“விக்கிரமாதித்தர்	ம ப ம்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறி,	பாதாளத்ைதப்
பி த் க்ெகாண் வர,	அ 	அவ க் ச்	ெசான்ன	பதிெனட்டாவ 	கைதயாவ :	

‘ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்	ேக ம்!	ஐம்ப 	வயைதக்
கடந்த	பிர கர்	ஒ வர்	ஐயம்ேபட்ைடயிேல	உண் .	‘அம்பலவாணர்,	அம்பலவாணர்'
என் 	அைழக்கப்பட் ,	வந்த	அவ க் 	மைனவி	இல்ைல;	‘அம்சா,	அம்சா'	என்
ஒ 	மகள்	மட் ேம	உண் .	அந்த	மகளாகப்பட்டவள்	பட்டணத்திேல	வி தியில்
தங்கிப்	ப த் க்ெகாண் க்க,	இவராகப்பட்டவர்	இங்ேக	ஒ 	சைமயற்காரைன
மட் ம்	ேவைலக் 	ைவத் க்ெகாண் 	தனியாக	இ ந் 	வ வாராயினர்.	அந்த
வயதில்	அவ க் த்	தனிைம	கசக்காமல்	இ ந்தி க்கலாம்.	ஏேனா
ெதரியவில்ைல;	கசந்த .	அதற்காக	நா ேப க் த்	ெதரிந் 	ெபண்	ேதட ம்
அவ க் 	ெவட்கமாகயி க்கேவ,	அந்தக்	காரியத்ைத	அவர்	ரகசியமாக	ெசய்ய
வி ம்பினார்.	'அதற் 	என்ன	வழி!’	என் 	ேயாசித் க்ெகாண்ேட,	ஒ 	நாள்	அவர்
தினசரிப்	பத்திரிைகெயான்ைறப்	 ரட் ப்	பார்த் க்	ெகாண் க்ைகயில்,
அதிலி ந்த	‘மணமகள்	ேதைவ'	என்ற	விளம்பரம்	அன்னார்	கண்ணில்பட,	'அ ேவ
வழி,	அ ேவ	வழி'	என் 	அந்த	வழிையக்	ெகட் யாகப்	பி த் க்ெகாண்
அதற் ேமல்	ெசய்ய	ேவண் ய	 யற்சிைய	அவர்	கா ம்	கா ம்	ைவத்தாற்ேபால்
ெசய்வாராயினர்.	

	‘ஐம்ப 	வய ள்ள	ஒ வ க் 	இ பத்ைதந் 	
வயதிலி ந் 	 ப்ப 	வய க் ள்	ஒ 	மணமகள்	
ேதைவ.	அவள்	கன்னிப்	ெபண்ணாய்த்தான்
இ க்க	ேவண் ம்	என்பதில்ைல;	விதைவயாகேவா,	
விவாகரத் ச்	ெசய் 	ெகாண்டவளாகேவா ட	
இ க்கலாம்.	எ த ம்:	ெபட் 	எண்	888,	' ங்-டாங்’	
ெசன்ைன-2'	
இந்த	விதமாகத்தாேன	விளம்பரம்	ெசய் விட் 	அம்பலவாணராகப்பட்டவர்
ஒவ்ெவா 	விநா ம்	தபாற்காரைர	எதிர்பார்த் க்ெகாண் க்க,	அதற் 	 தல்
தடைவயாக	வந்த	பதில்	க தங்களிெலல்லாம்,	'ஏ	கிழவா,	உனக் 	இன் மா
கலியான	ஆைச	தீரவில்ைல?'	என் ம்,	‘அைர	 ற்றாண் 	காலம்	வாழ்ந்
விட்டாேய,	அ 	ேபாதாதா?’	என் ம்	இ க்கேவ,	அவர்	மனம்	உைடந் ,



‘இதற் த்தான்	ஒ 	 றிப்பிட்ட	வய க் ேமல்	வீட் ல்	இ க்கக்	 டாெதன் ம்,
காட் க் ப்	ேபாய்விடேவண் ம்	என் ம்	அந்தக்	காலத்தில்	ெபரியவர்கள்
அ பவப் ர்வமாகச்	ெசால்லிக்	ெகாண் ந்தார்கள்ேபால்	இ க்கிற !’	என்
அவர்	ேவத	கால	வாழ்க்ைகைய	நிைனத் 	ேவதைனப்பட் க்
ெகாண் க்ைகயில்,	இரண்டாவ 	தடைவயாக	வந்த	பதில்	க தங்களில்	ஒன்
அவ ைடய	இதயத்தில்	இன்பக்	கி கி ப்ைப	 ட்டேவ,	அைத	ஒ 	 ைறக்
இ 	 ைறயாக	அவர்	வி ந் 	வி ந் 	ப த் ச்	 ைவப்பாராயினர்:	

“என்	ெபயர்	ஆனந்தி;	வய 	இ பத் 	நாேல	
க்கால்	அைரக்கால்-அதாகப்பட்ட ,	தாங்கள்	

ேகட் ந்த	வயதிேல	அைரக்கால்	 ைறவாகேவ	
என்	வய 	ஆகிற .	எனக்காகக்	க தம்	எ த	ேவ
யா ம்	இல்லாததால்	நாேன	எ கிேறன்.	 ம்மா	
எ வதாக	நிைனத் விடாதீர்கள்;	ெவட்கப்பட் க்	
ெகாண் தான்	எ கிேறன்.	நான்	கன்னிப்	
ெபண்ணல்ல;	ைகம்ெபண் மல்ல,	'ேவ 	என்ன
	ெபண்?'	என் 	ேகட்பீர்கள்.	விவாகமான	ெபண்.	ஆம்,
எனக் க்	கணவர்	என் 	ஒ வர்	இன் ம்	இ க்கிறார்.	
அவர்	அ க்க 	ெபா 	ேபா வார்.	தாம்	ேபா வேதா 	
நிற்காமல்	சில	சமயம்	எனக் ம்	ேபாட் ,	‘அச்,	அச்!’
என் 	என்ைன ம்	நா 	 ம்மல்	 ம்ம	
ைவப்பதில்	அவ க் 	ஓர்	அலாதி	ஆனந்தம்.	அந்த	
ஆனந்தம்	எனக் ப்	பி க்கவில்ைல.	ெசால்லிப்	
பார்த்ேதன்;	ேகட்கவில்ைல.	ஆகேவ,	ேவ 	
வழியின்றி	அவரிடமி ந் 	விவாகரத் க்	ேகாரி	
வழக் த்	ெதாடர்ந்ேதன்.	விசாரைணெயல்லாம்	

ந் 	தீர்ப் க்	 ம்	த வாயில்	அந்த	வழக் 	
இ ந் 	ெகாண் க்கிற .	தற்ேபா 	நா ம்	
தனியாகத்தான்	இ க்கிேறன்.	எனக் ம்	தனிைம	
கசக்கத்தான்	கசக்கிற .	தாங்கள்	வி ம்பினால்	
தங்கைள	நான்	ேநரில்	வந் 	சந்திக்கத்	தயார்.	
ஆனால்,	ஒேர	ஒ 	நிபந்தைன.	நம் ைடய	விவாகம்	
மட் ம்	என் ைடய	விவாகரத் க் ப்	பின்னேர	
நடக்க	ேவண் ம்.	சம்மதமாயின்	எ த ம்.	மற்றைவ	
ேநரில்	-	ஆனந்தி'	

இப்ப யாகத்தாேன	எ தியி ந்த	அந்தக்	க தத்ைதப்	ப த் ப்	பார்க்க
அம்பலவாண க் 	ஆகாயத்தில்	பறப்ப 	ேபால்	இ ந்த .	ேமேல,	இன் ம்	ேமேல,



ேமேல	ேமேல	இன் ம்	ேமேல	ேமேல	என் 	அவர்	பறந் ெகாண் க்ைகயில்,	'சார்,
தந்தி!'	என் 	ைசக்கிள்	மணி	ஒலி டன்	தந்திச்	ேசவகன்	ஒ வனின்	 ர ம்
வாசலிலி ந் 	கலந் 	வர,	‘வா,	உள்ேள!'	என் 	ேவண்டா	ெவ ப் டன்	அவைன
வரேவற் ,	அவனிடமி ந்த	தந்திைய	வி ம்பா	மனத் டன்	வாங்கிக்ெகாண் ,
அவர்	அவைன	ெவளிேய	அ ப்பி	ைவப்பாராயினர்.	
தந்தியில்	கண் ந்ததாவ :	

‘அப்பா,	எனக் க்	ேகாைட	வி ைற	விட்
விட்டார்கள்.	நாைளக்	காைல	நான்	ஊ க்
வ கிேறன்.	ஸ்ேடஷ க் 	வண் 	அ ப்பி	
ைவக்க ம்	-அம்சா.’	

இந்தத்	தந்திையப்	ப த்த ம்,	‘ேபா ம்	ேபா ம்	இப்ெபா தானா	இவ க் க்
ேகாைட	வி ைற	விட	ேவண் ம்?	அந்தக்	காரியத்ைத	இவ க் த்	ெதரிந்
ெசய்வ 	அவ்வள 	நன்றாயிரா 	ேபால்	இ க்கிறேத!	இதற் 	என்ன
ெசய்யலாம்?'	என் 	ஒ 	கணம்	ேயாசித் ,	ம கணம்,	‘இவள்	இங்ேக	வந்
இ க்கப்	ேபாவேதா	இரண்ேட	மாதங்கள்;	அந்த	இரண் 	மாதங்கைளத்	தாங் ம்
அள க் 	இவளிடம்	ஏதாவ 	ஒ 	ெபாய்ையச்	ெசால்லி	ைவத் விட்டால்
ேபாகிற !'	'பிற க் 	நன்ைம	த மாயின்	ெபாய்	ெசால்லலாம்'	என்
ெசான்னவர்கள்,	‘தனக் 	நன்ைம	த ம்	என்றா ம்	ெபாய்	ெசால்லலாம்'	என்
ெசால்லாமல்	விட்ட 	யார்	 ற்றம்?	அவர்கள்	 ற்றமா,	தன்	 ற்றமா?	வி ,
கவைலைய!	இன்ேற	ஆனந்திக் 	எ 	ஒ 	க தத்ைத,	ஆனந்தமாக!’	என்
தம்ைமத்	தாேம	ைதரியப்	ப த்திக்ெகாண் ,	அன்னார்	அந்த	ஏந்திைழக்
அக்கணேம	ஓர்	எழில்	மடல்	தீட் வாராயினர்.	‘அன் ள்ள	என் 	ஆரம்பித்த	அவர்,
‘அதற் ள்	அன்பாவ ,	ஆைசயாவ ?’	என் 	அந்தக்	க தத்ைதக்	கிழித்
எறிந் விட் ,	இன்ெனா 	க தத்ைத	எ த் 	எ தியதாவ :	

‘ஆனந்திக் ,	உன்	க தம்	கிைடத்த .	
என் ைடய	 தல்	மைனவி	என்ன	ெசான்னா ம்	
தைலயாட் க்	ெகாண் ந்த	அ பவம்	எனக் 	
ஏற்ெகனேவ	நிைறய	உண் .	நீ	எதற் ம்	அஞ்ச	
ேவண்டாம்.	நான்	ெசால்வதற்ெகல்லாம்	நீ	தைல	
யாட் வதாயி ந்தால்,	நீ	ெசால்வதற்	ெகல்லாம்	
நா ம்	தைலயாட்டத்	தயார்!	தயார்!	தயார்!	உடேன	
றப்பட் 	வா!	 றப்ப வதற் 	 ன்னால்	எனக் 	
ஒ 	க தம்	எ .	அைடயாளத் க்காக,	'வேயாதி	
கத்தில்	வாலிபராகத்	திகழ்வ 	எப்ப ?’	என்ற	
த்தகத்ைதக்	ைகயில்	ைவத் க்	ெகாண் 	நான்	



தல்	வ ப் ப்	பிரயாணிகள்	அைறயில்	உட்கார்ந்	
தி க்கிேறன்.	நீ ம்	பச்ைச	நிறப்	 ைடைவையக்
கட் க்ெகாண் 	வா;	ஒ வைர	ஒ வர்	உடேன	
ெதரிந் 	ெகாள்ள	அ 	ெகாஞ்சம்	உதவியாயி க் ம்.	
மற்றைவ	ேநரில்	-	அம்பலவாணர்.’	

இந்தவிதமாகத்தாேன	அன்ேற	ஆனந்திக் 	அவசர	அவசரமாக	ஒ 	க தத்ைத
எ திப்	ேபாட் விட் ,	அ த்த	நாள்	காைலயிலி ந்ேத	அவர்	மீண் ம்	விநா க்
விநா 	தபாற்காரைர	எதிர்பார்த் க்	ெகாண் க்க,	அந்தத்	தபாற்கார க் ப்
பதிலாக	அவ ைடய	மகள்	அம்சா	அவ க் 	எதிர்த்தாற்ேபால்	வந் 	நின் ,
‘என்ன	அப்பா,	இப்ப ச்	ெசய் விட் ர்கேள?	ஸ்ேடஷ க் 	வண் 	அ ப்பச்
ெசான்னால்	அ ப்பேவயில்ைலேய?’	என் 	அங்கலாய்க்க,	'மறந் 	விட்ேடன்,
அம்மா!	வயதாகி	விட்டேதா	இல்ைலேயா?'	என் 	அதற் 	மட் ம்	தம்	வயதின்ேமல்
பழிையப்	ேபாட் ,	அவர்	அவளிடமி ந் 	தப்பித் க்	ெகாள்வாராயினர்.	எண்ணி
இரண் 	நாட்கள் ட	ஆகவில்ைல;	வந் 	விட்ட ,	ஆனந்தியிடமி ந்
அம்பலவாண க் ப்	பதில்	வந்ேத	விட்ட .	அந்தப்	பதிலில்	கண் ந்ததாவ :	

‘அன் ள்ள	அத்தா க் ,	அ யாள்	வணக்கம்......	
அவ்வள தான்;	அதற் 	ேமல்	அந்தக்	க தத்ைத	அம்பலவாணரால்	உடேன
ெதாடர்ந் 	ப க்க	 யவில்ைல.	தம் ைடய	உச்சி	 யில்	நான்ைகச்	ேசர்த் ப்
பி த் 	யாேரா	 க் வ 	ேபால்	அவ க் 	'ஜிவ்'	ெவன் 	ஓர்	உணர்ச்சி;
தம்ைம ம்	அறியாமல்	 ங்கிய	தம்	உடம்ைப	அவர்	ஒ 	 ைற	தடவி	விட் க்
ெகாண் ,	ேமேல	ப க்கலானார்:	

.......நீங்கள்	ெசான்ன 	ெசான்னப 	பச்ைசப்	
ைடைவ	கட் க்ெகாண் 	நாைளக்	காைல	நான்	
ஐயம்ேபட்ைடக் 	வ கிேறன்.	நீங்க ம்	மறக்காமல்	
‘வேயாதிகத்தில்	வாலிபராகத்	திகழ்வ 	எப்ப ?'	
என்ற	 த்தகத் டன்	ஸ்ேடஷ க் 	வந் 	 தல்	
வ ப் ப்	பிரயாணிகள்	அைறயில்	இ ங்கள்.	
மற்றைவ	ேநரில்	-	ஆைச	 த்தங்க டன்,	ஆனந்தி.'	

இைதப்	ப த்த ம்	அவ க்ேக	ஒ 	மாதிரியாகப்	ேபாய்,	“சீச்சீச்சீ!'	என்
கத்ைதச்	 ளிக்க,	‘என்ன	அப்பா,	என்ன?'	என் 	அ காைல	அங்ேக	வந்த

அம்சா	ேகட்க,	‘ஒன் ம்	இல்ைல,	அம்மா!	பட்டணத் 	நண்பர்	ஒ வர்	ஏேதா
வியாபார	விஷயமாக	உலகம்	 ற்றப்	ேபாகிறாராம்.	வர	இரண் 	மாதங்கள்	ஆ மாம்.
அவ க் 	ஒ 	வாழா	ெவட் த்	தங்ைக.	'நான்	வ ம்	வைர	அவள்	உங்கள்	வீட் ல்
இ க்கட் ம்’	என் 	அவர்	எனக் 	எ தியி ந்தார்.	'சரி,	அ ப்பி	ைவ ங்கள்!’
என் 	நான்	எ தியி ந்ேதன்.	அவள்	நாைளக்	காைல	வ கிறாளாம்.	'ஊ க் ப்



சாைகயால்	மறக்காமல்	ஸ்ேடஷ க் 	வா ங்கள்;	 ச்சப்பட் க்	ெகாண்
வராமல்	இ ந் விடாதீர்கள்!’	என் 	அவள்	எ தியி க்கிறாள்.	இந்த	வயதில்
எனக்ெகன்ன	 ச்சம்?	அதனால்தான்	‘சீச்சீச்சீ!'	என்ேறன்!'	என் 	நாைள
ெசால்லவி ந்த	ெபாய்ைய	இன்ேற	ெசால்லி,	அவர்	அவைளச்	சமாளிப்பாராயினர்.	
ம நாள்	காைல	ஏற்ெகனேவ	திட்டமிட்டப 	அம்பலவாண ம்	ஆனந்தி ம்	 தல்
வ ப் ப்	பிரயாணிகள்	அைறயில்	சந்திக்க,	'நீங்கள்தாேன	ெபட் 	எண்	எட் 	எட்
எட் ?'	என் 	அவள்	அவைரக்	ேகட்க,	'ஆமாம்,	நாேனதான்	அந்த	எட் 	எட்
எட் !’	என் 	அவர்	ெகாஞ்சம்	எட் 	நின்ேற	ெநளிய,	அவள்	ெகாஞ்சம்	கிட்ட	வந் ,
‘ஏன்	இப்ப 	ெநளிகிறீர்கள்?	இங்ேகதான்	இந்தக்	 த்ெதல்லாம்!	ேமல்	நாட் ல்
அ ப 	எ ப 	வய 	கிழவர்கள் ட	‘ ன்	ஏஜர்'ைசக்	கலியாணம்
ெசய் ெகாள்கிறார்கேள,	அவர்கெளல்லாம்	இப்ப யா	ெநளிகிறார்கள்?'	என்
சிரித் க்	ெகாண்ேட	அவ ைடய	ெதாந்தியின்ேமல்	ஒ 	ெசல்லத்	தட் த்	தட்ட,
ஐேயா,	தட்டாேத!	என்ைன	என்னேவா	பண் கிற !'	என் 	அவர்	பின் ம்
ெநளிந் ,	'ஆமாம்,	உன் ைடய	மாஜி	கணவர்	யார்?	அவர்	இப்ேபா 	எங்ேக
இ க்கிறார்?	என்ன	ெசய் 	ெகாண் க்கிறார்?’	என் 	ேகட்க,	‘அவர்	ஒ
ஸ்தி	பயில்வான்;	ெசன்ைனயில்	இ க்கிறார்.	 தல்	பந்தயத்தில்	எதிரியின்
ப்பத்திரண் 	எ ம் கைள	 றித்த	அவர்,	அ த்த	பந்தயத்தில்	அ பத் 	நா

எ ம் கைளயாவ 	 றிக்க	ேவண் ம்	என்பதற்காக	அல் ம்	பக ம்	அயராமல்
'கசரத்'	ெசய் ெகாண் க்கிறார்!'	என் 	அவள்	சர்வசாதாரணமாகச்
ெசால்லிவிட் 	அவ ைடய	 கத்ைதப்	பார்க்க,	அைதக்	ேகட் ,	‘ஆ!’	என்
வாையப்	பிளந்த	அவர்	அப்ப ேய	 ர்ச்ைச	ேபாட் க்	கீேழ	வி வாராயினர்.	

அவள்	'இ ,	இ ’,	என் 	சிரித் க்	ெகாண்ேட	அவைரத்	 க்கி	உட்கார	ைவத் ,
கத்தில்	ெகாஞ்சம்	தண்ணீைரத்	ெதளித் 	 ந்தாைனயால்	விசிற,	அவர்	கண்

விழித் ,	‘இெதன்ன	வம் ?	என்	விலாசம்	அவ க் த்	ெதரி மா?'	என்
ந ங்கிக்	ெகாண்ேட	ேகட்க,	அவள்	ேம ம்	சிரித் ,	‘நான்	விைளயாட் க் ச்
ெசான்னால்	அைத	நிஜெமன் 	நம்பி	இப்ப 	வி ந் விட் ர்கேள?'	என் 	ெசால்ல,
‘இைதயாவ 	நான்	'விைளயாட் 	இல்ைல',	என் 	நம்பலாமா,	ேவண்டாமா?	என்
ஒ 	 ைறக் 	இ 	 ைறயாக	அவைளக்	ேகட்க,	‘நம் ங்கள்,	நம் ங்கள்!’	என்
அவ ம்	ஒ 	 ைறக் 	இ 	 ைறயாகச்	ெசால்லி,	அவைர	ெமல்ல
அைழத் க்ெகாண் 	ெவளிேய	வ வாளாயினள்.	
‘கைடசியாக	ஒன் '	என்றார்	அவர்;	‘என்ன?’	என்றாள்	அவள்.	‘எனக் 	ஒ 	மகள்
இ க்கிறாள்!’	என்றார்	அவர்;	‘இ க்கட் ம்!’	என்றாள்	அவள்.	
‘ெபயர்	அம்சா!'	என்றார்	அவர்;	'அதாகப்பட்ட ,	அன்னமாக் ம்!’	என்றாள்	அவள்.	

‘பட்டணத்தில்	உள்ள	காேலஜில்	அவள்	ப க்கிறாள்!'	என்றார்	அவர்;	'ப க்கட் ம்;
நன்றாய்ப்	ப க்கட் ம்!'	என்றாள்	அவள்.	



‘ேகாைட	வி ைறக்காக	அவள்	ஊ க் 	வந்தி க்கிறாள்’	என்றார்	அவர்;
‘வந்தி க்கட் ம்!'	என்றாள்	அவள்.	
‘அவ க் 	இன் ம்	கலியாணமாகவில்ைல!’	என்றார்	அவர்;	'ஏன்	ஆகவில்ைல?'
என்றாள்	அவள்.	

‘ப ப் 	 யட் ம்	என் 	காத்தி க்கிேறன்!'	என்றார்	அவர்,	'அெதல்லாம்	அந்தக்
காலம்;	கலியாணத்ைத	 தலில்	 த் க்ெகாண் ,	ப ப்ைப	அப் றம்	 ப்ப
இந்தக்	காலம்!'	என்றாள்	அவள்.	
‘அதற் 	அவள்	தயாராயில்ைல!'	என்றார்	அவர்;	‘தயாராக் வ 	என்	ெபா ப் !'
என்றாள்	அவள்.	
‘அ 	 யாத	காரியம்!'	என்றார்	அவர்,	‘ஏன்	 யாத	காரியம்?’	என்றாள்	அவள்.	

‘இப்ேபா 	நான்	அவ ைடய	சித்தியின்	ஸ்தானத்தில்	உன்ைன	ைவப்பதாக
இல்ைல!'	என்றார்	அவர்;	'ேவ 	எந்த	ஸ்தானத்தில்	ைவக்கப்ேபாகிறீர்கள்?’
என்றாள்	அவள்.	
'நீ	என் ைடய	நண்பர்	ஒ வரின்	வாழாெவட் த்	தங்ைகெயன் ம்,	அவர்	உலகப்
பயணத்ைத	ேமற்	ெகாண் ப்பதால்	இரண் 	மாத	காலம்	நீ	எங்கள்	வீட் ல்	தங்கப்
ேபாவதாக ம்	நான்	அவளிடம்	ெசால்லியி க்கிேறன்.	அேத	மாதிரி	நீ ம்	ெசால்ல
ேவண் ம்!'	என்றார்	அவர்;	‘அப்ப ேய	ெசால்கிேறன்!'	என்றாள்	அவள்.	
'ேகாைட	வி ைற	 ந்த ம்	அவள்	பட்டணத் க் ப்	ேபாய்	வி வாள்!’	என்றார்
அவர்;	‘ேபாகட் ம்!'	என்றாள்	அவள்.	

‘அதற் 	ேமல்தான்	நம் ைடய	கலியாணத்ைதப்	பற்றி	நாம்	ேயாகிக்க	ேவண் ம்!'
என்றார்	அவர்;	'அப்ப ேய	ேயாசிப்ேபாம்!'	என்றாள்	அவள்.	
‘அ வைர	எனக் 	நீ	மைனவியாயில்லாவிட்டா ம்	 ைணவியாகவாவ
இ ப்பாயா?'	என்றார்	அவர்;	'இ ப்ேபன்!'	என்றாள்	அவள்.	
இப்ப யாகத்தாேன	இ வ ம்	ேபசிக்	ெகாண் ம்	சிரித் க்ெகாண் ம்	வீட்ைட
அைடய,	'இந்த	மாமிைய	ஏற்ெகனேவ	உங்க க் த்	ெதரி மா,	அப்பா?'	என்
அம்சா	‘மாமி ைற'யில்	அவைள	ைவத் க்	ேகட்க,	'நன்றாய்த்	ெதரி ேம!
பட்டணத் க் ப்	ேபானால்	இவர்க ைடய	வீட் ல்தான்	நான்	தங் வ 	வழக்கம்!'
என் 	அம்பலவாணர்	அதற் ம்	ெகாஞ்சம் டக்	 சாமல்	ஒ 	ெபாய்ையச்
ெசால்ல,	'ஓேஹா!'	என் 	அவள்	தைலையப்	பலமாக	ஆட் க்	ெகாண்ேட
அ க்கைளக் ச்	ெசன் ,	அவர்கள்	இ வ க் ம்	‘ க்ரி	காப்பி'யாகேவ	ேபாட் க்
ெகாண் 	வந் 	ெகா ப்பாளாயினள்.	

அதற் ப்	பின்	 ளியல்	ஆயிற் ;	சாப்பா ம்	ஆயிற் .	மத்தியானம்	சிற் ண்
ஆயிற் ;	மாைல	காப்பி ம்	ஆயிற் .	இர 	சாப்பாட் க் ப்	பின்,	‘ெகாஞ்சம்



ெபா ங்கள்;	நான்	ேபாய்	அம்சாைவத்	 ங்க	ைவத் விட் 	வந் வி கிேறன்!'
என் 	ஆனந்தி	அம்பலவாணரிடம்	ெசால்லிவிட் 	ந வ,	'அவள்	என்ன	பச்ைசக்
ழந்ைதயா,	நீ	ேபாய்	அவைளத்	தட் த்	 ங்க	ைவக்க?	ெகாஞ்ச	ேநரம்

இப்ப த்தான்	உட்காேரன்;	ேபசிக்	ெகாண் ப்ேபாம்!'	என் 	அவர்	ஆைசேயா
அவள்	பின்னைலப்	பி த் 	இ க்க,	அந்தப்	பின்னல்	அவர்	ெகாஞ்ச ம்
எதிர்பாராத	விதமாக	அவ ைடய	ைகேயா 	கழன் 	வர,	'அம்சா!	ஆபத் ,
ஆபத் !	உன்	அப்பாவிடமி ந் 	என்ைனக்	காப்பாற் ,	உன்	அப்பாவிடமி ந்
என்ைனக்	காப்பாற் !’	என் 	கத்திக்	ெகாண்ேட	அந்த	'ஆனந்தி'யாகப்பட்டவள்
அம்சாைவத்	ேத 	'ஓ ,	ஓ ’	என் 	ஓ வாளாயினள்.	
‘நான்	அப்ேபாேத	ெசான்ேனேன,	ேகட் ர்களா?'	என் 	அந்த	'ஆனந்தி'யிடம்
தாழ்ந்த	 ரலில்	ெசால்லிவிட் 	வந்த	அம்சா	தன்	அப்பாவின்	ைகயிலி ந்த
பின்னைலப்	பி ங்கி	அப்பால்	எறிந் விட் ,	‘அவர்	ஆனந்தி ம்	இல்ைல.
கீனந்தி ம்	இல்ைல,	அப்பா!	என் டன்	ப க் ம்	ஆனந்தன்	அவர்!	 ங்-டாங்
பத்திரிக்ைகயின்	விளம்பர	இலாகா	மாேனஜ ம்	இவ ம்	நண்பர்கள்.	அவர்
ெகா த்த	விலாசத்திலி ந் 	இவர்	நீங்கள்தான்	என்	அப்பா	என்பைதத்	ெதரிந்
ெகாண் 	இந்த	ேவஷத்ைதப்	ேபாட் க்கிறார்!’	என் 	 ட்ைட	உைடத் விட் க்
ைகையப்	பிைசய,	'எனக் 	மட் ம்	ெதரியாதா,	அ ?	ேகாைட	வி ைறயில் ட
உன்ைன	விட் ப்	பிரிந்தி க்க	 யாமல்	இவர்	இப்ப ச்	ெசய்தி க்கிறார்!
அைத ம்	ெதரிந் ெகாண் தான்	ெதரியாதவன்	ேபால்	ந த்ேதன்	நான்!'	என்
ெசால்லி	அவர்	அவைளச்	சமாளித் ,	அ த்த	 ர்த்தத்திேலேய	அவ க் ம்
அவ க் ம்	கலியாணத்ைத ம்	ெசய் 	ைவத் ,	‘எனக் ப்	ெபா ேத
ேபாகமாட்ேடன்	என்கிற ;	நீங்களாவ 	சீக்கிரம்	ஒ 	ேபரக்	 ழந்ைதையப்	ெபற்
என்னிடம்	ெகா ங்கள்,	விைளயாட!’	என்பதாகத்தாேன	ெசால்லித்	தம்
அசட் த்தனத் க் 	அன் டன்	ஒ 	 	கட் க்	ெகாள்வாராயினர்'.	

பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	‘ஆைச	மனிதைன	ஏன்
இப்ப ெயல்லாம்	அைலக்	கழிக்கிற ?’	என் 	விக்கிரமாதித்தைரக்	ேகட்க,
‘அசட் த்	தனத்ைதப்	ேபாக்கத்தான்!'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	பாதாளம்
அவரிடமி ந் 	தப்பி,	மீண் ம்	ேபாய்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறிக்ெகாண்
விட்ட 	காண்க.....	காண்க.....	காண்க.....	
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"ம ப ம்	விக்கிரமாதித்தர்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறி,	பாதாளத்ைதப்
பி த் க்ெகாண் 	வர,	அ 	அவ க் ச்	ெசான்ன	பத்ெதான்பதாவ
கைதயாவ :	

‘ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்	ேக ம்!	'தாலிய த்தான்
பட் ,	தாலிய த்தான்	பட் ’	என் 	ஒ 	பட் 	உண் .	அந்தப்	பட் யிேல
'கன்னக்ேகால்	கந்தப்பன்,	கன்னக்ேகால்	கந்தப்பன்’	என் 	ஒ 	தி டன்	உண் .
அந்தத்	தி டனாகப்பட்டவன்	‘க ப்பன்,	க ப்பன்’	என் 	ஒ 	நாைய	வளர்த்
வந்தான்.	அ 	அவைன	விட் 	ஒ 	கணம் டப்	பிரியா ;	அேத	மாதிரி	அவ ம்
அைத	விட் 	ஒ 	கணம்	 டப்	பிரியமாட்டான்.	ஆனால்,	தி டப்ேபா ம்ேபா
மட் ம்	அவன்	அைதத்	தன் டன்	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாவதில்ைல;
தன்ைனத்	ெதாடர்ந் 	வந்தா ம்	அைத	விரட் க்	ெகாண் 	ேபாய்	வீட் ல்	விட்
விட் த்தான்	ேபாவான்.	

இப்ப யாகத்தாேன	கந்தப்ப ம்,	க ப்ப ம்	இ ந் 	வ ங்காைலயில்,	ஒ 	நாள்
இர 	அவன்	வழக்கம்ேபால்	தி டப்	ேபாக,	நா ம்	வழக்கம்ேபால்	அவைனத்
ெதாடர்ந் 	ேபாக,	'ேபாடா	க ப்பா,	ேபா!’	என் 	அவ ம்	அைத	வழக்கம்ேபால்
விரட் க்ெகாண் 	ேபாய்	வீட் ல்	விட் 	விட் ப்	ேபாவானாயினன்.	

ேபான	இடத்தில்	அவன்	தன்	ேவைலைய	ெவற்றிகரமாக	 த் க்	ெகாண் 	வீ
தி ம்ப,	அ 	காைல	ேபாலீசார்	இ வர்	அவைனப்	பார்த் 	விட,	அவர்கைளக்
கண்ட ம்	அவன்	பாய்ந் 	ஓட,	அவைனத்	ெதாடர்ந் 	அவர்க ம்	பாய்ந்
ஓ வாராயினர்.	
சந் 	ெபாந் ,	 ைல	 க்ெகல்லாம்	 ந் 	 ந் 	ஓ ய	கந்தப்பன்,
கைடசியாக	ஒ 	 த க் ப்	பின்னால்	ப ங்கிக்	ெகாள்ள,	ேபாலீசார்	அவைனக்
காணாமல்	நின் 	 ற் ற் ம்	பார்க்க,	அ காைல	கந்தப்பைனத்	ேத க்
ெகாண் 	வந்த	க ப்பனாகப்பட்ட 	அவன்	ப ங்கிக்	ெகாண் ந்த	 தைர
எப்ப ேயா	கண் பி த் ,	வாைல	‘ஆட் ,	ஆட் ’	என் 	ஆட் க்ெகாண்ேட
அைதச்	 ற்றிச்	 ற்றி	வர,	அைதப்	பார்த்த	ேபாலீஸ்காரர்களில்	ஒ வன்,	‘அந்த	நாய்
கந்தப்பனின்	நாய்ேபால	இல்ைலயா?'	என் 	தன் டன்	வந்தி ந்த	இன்ெனா
ேபாலீஸ்காரைனக்	ேகட்க,	'ஆமாம்,	அவ ைடய	நாேயதான்!'	என் 	அவன்



ெசால்ல,	'அப்ப யானால்	சந்ேதகேமயில்ைல;	அவன்	அங்ேகதான்	இ க்கிறான்!'
என் 	இ வ ம்	அந்தப்	 தைர	ேநாக்கிப்	பாய்ந் 	ெசல்ல,	‘என்	ேசாற்ைறத்	தின்
வளர்ந்த	நாய்,	கைடசியில்	என்ைனேய	காட் க்	ெகா த் விட்டேத!’	என்
கந்தப்பன்	ெபா மிக்	ெகாண்ேட	மீண் ம்	அங்கி ந் 	ஓட	எத்தனிக்க,	அதற் ள்
ேபாலீசார்	அவைன	வைளத் ப்	பி த் 	ஸ்ேடஷ க் க்	ெகாண்
ெசல்வாராயினர்.'	
பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	‘நாய்	வளர்த்த 	யார்
ற்றம்?	தி டனின்	 ற்றமா,	நாயின்	 ற்றமா?'	என் 	விக்கிரமாதித்தைரக்

ேகட்க,	'தி டனின்	 ற்றந்தான்!'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	பாதாளம்
அவரிடமி ந் 	தப்பி,	மீண் ம்	ேபாய்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறிக்ெகாண்
விட்ட 	என்றவா ...	என்றவா ...	என்றவா ...
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"விக்கிரமாதித்தர்	ம ப ம்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறி,	பாதாளத்ைதப்
பி த் க்ெகாண் 	வர,	அ 	அவ க் ச்	ெசான்ன	இ பதாவ 	கைதயாவ :	

'ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்	ேக ம்!	ஏறக் ைறய
இரண் 	கிராமங்க க் 	அதிபதிகளாயி ந்த	இ 	சேகாதரர்கள்
இைளயான் யிேல	இ ந்தார்கள்.	அவர்களின்	ஒ வன்	ெபயர்	ராமன்;
இன்ெனா வன்	ெபயர்	லட் மணன்.	இ வ ம்	இரட்ைட	யராகப்
பிறந்தவர்களாதலால்	அவர்க ைடய	ெபற்ேறார்	அவர்க க் 	அந்தப்
ெபயர்கைளச்	 ட் யி ந்தார்கள்.	இைதத்	தவிர,	அந்த	ராம க் ம்	இந்த
ராம க் ம்	எந்த	விதமான	சம்பந்த ம்	கிைடயா ;	அேத	மாதிரி	அந்த
லட் மண க் ம்	இந்த	லட் மண க் ம்	எந்த	விதமான	சம்பந்த ம்
கிைடயா .	

இப்ப யாகத்தாேன	பிறந் 	வளர்ந்த	ராமலட் மணர்கள்	இ வ ம்	ஏ -27
ெநற்பயிர்ேபால்	வளர்ந் 	வ ங்	காைலயில்,	தகப்பனார்	மண்ைடையப்	ேபாட,
அவைரத்	ெதாடர்ந் 	தாயா ம்	மண்ைடையப்	ேபாட,	'இனி	உனக் 	நாேன	 ைண;
எனக் 	நீேய	 ைண!’	என் 	அண்ணன்	தம்பிகள்	இ வ ம்	ஒ வ க்ெகா வர்
ைணயாக	இ ந் 	வ வாராயினர்.	

ஏ ம்	இல்லாதவர்கைளேய	'ஆண்	பிள்ைள’	என்ற	ஒேர	காரணத் க்காகச்	 ற்றிச்
ற்றி	வ ம்	‘ெபண்ைணப்	ெபற்ற	பாவ'த்ைதச்	ெசய்தவர்கள்,	இரண்

கிராமங்க க் 	அதிபதிகளாயி ந்த	இவர்கைளச்	 ற்றிச்	 ற்றி	வராமல்
இ ப்பார்களா?	வந்தார்கள்.	அதன்	காரணமாக	ஜானகி	என்ற	கன்னிைகக் ம்,
ராமன்	என்ற	காைளக் ம்	ெவ 	சீக்கிரத்திேலேய	வில்ைல	 றிக்காமல்,
வி வாமித்திரைரத்	ேதடாமல்	கலியாணமாயிற் .	அன்றி ந்ேத	'தம்பி
லட் மண க் ம்	கலியாணம்	பண்ணிவி !’	என் 	அந்த	ஊராரில்	சில ம்,
'பண்ணாேத,	ெசாத்தில்	பங் 	ேகட்க	வந் வி வான்!’	என் 	இன் ம்	சில ம்
ராம க் த்	 பம்	ேபாட் 	வ வாராயினர்.	
‘லட் மண க் 	இல்லாத	கவைல	அவர்க க் 	ஏன்?'	என் 	நீங்கள்	ேகட்பீர்கள்.
அவர்களில்	சில க் ,	'ெபா 	ேபாக	ேவண் ேம!’	என்ற	கவைல;	இன் ம்



சில க் ,	‘அதன்	காரணமாகவாவ 	அந்த	அண்ணன்	தம்பிக க் ள்	சண்ைட
வராதா?	அைத	நாம்	கண்	 ளிரப்	பார்க்க	மாட்ேடாமா?’	என்ற	ஆைச!	
ஊரார்	இங்ஙனமி க்க,	தம்பி	லட் மணேனா	தன்	கலியாணத்ைதப்	பற்றித்
தன் ைடய	அண்ணன்	தன்னிடம்	ெசால் ம்ேபாெதல்லாம்,	'ஆயிரம்	ஆண்கள்
ேசர்ந் 	ஒேர	இடத்தில்	இ ந்தா ம்	இ க்கலாம்;	இரண் 	ெபண்கள்	ேசர்ந் 	ஒ
நா ம்	இ க்க யா .	எனக் 	ஏன்	இப்ேபா 	கலியாணம்?’	என் 	ெசால்லித்
தட் க்	கழித் 	வ வானாயினன்.	

அண்ண ம்	அதற் ேமல்	அவைன	வற் த்தவில்ைல;	வற் த்த	அவன்
மைனவி ம்	அவைன	விடவில்ைல.	‘அ ேவ	கலியாணம்	ேவண்டாம்,	ேவண்டாம்
என் 	ெசால் ம்	ேபா 	நீங்கள்	ஏன்	வற் த்திக்	ெகாண்ேட	இ க்கிறீர்கள்?
ேபசாமல்	இ ங்கள்!'	என் 	அவள்	அவைன	அடக்கி	ைவப்பாளாயினள்.	
அதற் ம்	காரணம்	இல்லாமற்	ேபாகவில்ைல.	தம்பிக் க்	கலியாணம்	என் 	ஒன்
ஆனால்,	எப்ப ம்	பாகப்	பிரிவிைன	என் 	ஒன் 	நடக் ம்.	அப் றம்	அவ க்
ஒ 	கிராமம்	இவ க் 	ஒ 	கிராமம்	என் 	பிரி ம்.	அதற் 	ேமல்	தன்ைன
'இரண் 	கிராமங்க க் ச்	ெசாந்தக்காரனின்	மைனவி'	என் 	ெசால்லி	அவள்
தனக் த்	ெதரிந்தவர்களிடெமல்லாம்	ெப ைமய த் க்	ெகாள்ள	 மா?	ஒேர
ஒ 	கிராமத் க் ச்	ெசாந்தக்காரனின்	மைனவி	என் தாேன	ெசால்லிக்	ெகாள்ள

ம்?-அந்தக்	கவைல	அவ க் !	

			வீட் க்காரிக் 	அந்தக்	கவைல	என்றால்	ஊரா க்ேகா	தாங்கள்	என்ன
ெசால்லி ம்	அந்தக்	 ம்பம்	இன் ம்	தாங்கள்	சிரிக்க	இடம்	ெகா க்காமல்
இ க்கிறேத	என் 	ஓயாக்	கவைல!	அந்தக்	கவைலையத்	தீர்த் க்
ெகாள்வதற்காக	அவர்கள்	லட் மணைனச்	சந்திக் ம்ேபாெதல்லாம்	'அ
என்னடாப்பா,	அ ?	அண்ணன்	என்ன	ெசால்லி ம்	நீ	எனக் க்	கலியாணேம
ேவண்டாம்	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண் க்கிறாயாேம?	அவன்	மட் ம்
கலியாணத்ைதப்	பண்ணிக்	ெகாண் 	'ஜாம்,	ஜாம்’	என் 	வாழேவண் ம்;	நீ
ெவந்தைதத்	தின் விட் 	ெவ ம்	பாயில்	கிடந் 	உ ள	ேவண் மா?
நன்றாயி க்கிறேத	நியாயம்!	இரண் 	ெபண்கள்	ேசர்ந் 	இ க்க	 யா
என்பதற்காக	நீ	இன் ம்	எத்தைன	நாட்கள்	இப்ப 	இ ந் 	ெகாண் க்க

ம்?	இ க்கேவ	இ க்கிற ,	ஒன் க் 	இரண் 	கிராமங்கள்;	நீ ம்
அவைனப்	ேபால்	ஒ 	கலியாணத்ைதப்	பண்ணிக்ெகாண் ,	உனக்ெகன் 	ஒ
கிராமத்ைதப்	பிரித் 	எ த் க்ெகாண் 	அந்த	வீட்ைட	விட் 	ெவளிேய	வந்
விட்டால்	ேபாச் !'	என் 	ெசால்லி	வந்தார்கள்.	அவேனா	அைதக்	ேகட் க்ெகாண்
ம்மா	வ வதில்ைல;	'ஏன்,	எங்கள்	வீ 	ஒேர	வீடாயி ப்ப 	உங்க க் ப்	பி க்க

வில்ைலயா?	இரண் 	வீ களானால்தான்	பி க் மா?'	என் 	அவர்கைளேய
தி ப்பிக்	ேகட் விட் 	வ வானாயினன்.		



இவன்	இப்ப க்	ேகட் விட் 	வந்தால்	அவர்க க் 	எப்ப 	இ க் ம்?	'அப்ப யா
சமாசாரம்?’	என் 	அ த்தாற்	ேபால்	அவன்	அண்ணைன	அவர்கள்
ஆத்திரத்ேதா ம்	ஆவேலா ம்	எதிர்பார்த் க்	ெகாண் ப்பார்கள்.	அவன்
வந்த ம்,	‘ேடய்,	ஜாக்கிரைத!	'பங்காளிைய ம்	பனங்காைய ம்	பதம்	பார்த்
ெவட் ’	என்பார்கள்;	நீ	உன்	தம்பிைய	அந்த	மாதிரி	பதம்	பார்த்
ெவட்டாவிட்டா ம்	அவ க் க்	கலியாணத்ைதயாவ 	பண்ணாமல்	இ .
பண்ணினாேயா,	பின்னால்	உனக் த்தான்	கஷ்டம்!'	என்பார்கள்.	அவேனா
அவர்க க் 	ஏற்றாற்ேபால்,	‘ெபரியவர்கள்	சம்பாதித் 	ைவத் விட் ப்
ேபாயி க் ம்	ெசாத் ;	எத்தைனேயா	தைல ைறகளாக	அப்ப ேய
இ ந் ெகாண் க்கிற .	இவன்	கலியாணத்தால்	அ 	பிரிவாேனன்	என் தான்
நா ம்	ேயாசித் க்	ெகாண் க்கிேறன்!'	என் 	ெசால்லி	விட்
வ வானாயினன்.	

அவன்	அப்ப ;	இவன்	இப்ப .	'இதற் ேமல்	அந்த	வீட்ைட	இரண்டாக்க	என்ன
ெசய்யலாம்?'	என் 	ஊரார்	அல் ம்	பக ம்	அனவரத ம்	ேயாசித்தார்கள்,
ேயாசித்தார்கள்,	அப்ப 	ேயாசித்தார்கள்.	கைடசியில்	ஒ 	ேபஷான	ேயாசைன
அவர்க க் த்	ேதான்றிற் .	அதற்காக	அவர்கள்	ராமைன ம்
எதிர்பார்க்கவில்ைல;	லட் மண	ைன ம்	எதிர்பார்க்கவில்ைல.	தங்க க் த்
தாங்கேள	ேபசிக்	ெகாண்டார்கள்.	என்னெவன் ?.....	

‘உனக் ச்	சங்கதி	ெதரி ேமா?'	என்றாள்	ஒ த்தி.	
‘ெதரியாேத!’	என்றாள்	இன்ெனா த்தி.	
‘ஜானகி	இ வ க் ம்	ேதவி,	இரவில்	மட் ம்	பத்தினியாயி க்கிறாளாேம?'
என்றாள்	மற்ெறா த்தி.	

‘இ 	என்ன யம்மா,	 க்	கைதயாயி க்கிற !	‘ஐவ க் ம்	ேதவி,	அழியாத
பத்தினி'	என் 	திெரளபதிையச்	ெசால்லத்தான்	நான்	ேகட் க்கிேறன்.
ஜானகிைய	அப்ப 	யா ம்	ெசால்லமாட்டார்கேள?	அவ க் 	ராமன்	என்றால்
ராமன்தானாேம?’	என்றாள்	மற் ம்	ஒ த்தி.	
‘அ 	அந்த	ஜானகிக் !	இந்த	ஜானகிக் 	ராமன்	இல்லாவிட்டால்	லட் மணனாம்;
லட் மணன்	இல்லா	விட்டால்	ராமனாம்!’	என்றாள்	அவள்.	
‘சரிதான்,	அதனாேலதான்	அந்தப்	பயல்	எனக் க்	கலியாணேம	ேவண்டாம்	என்
ெசால்லிக்ெகாண் 	இ க்கிறான்	ேபாலி க்கிற !'	என்றாள்	இவள்.	

இன்ன	இடம்,	இன்ன	ேநரம்	என் 	இல்லாமல்	ஊர்	 வ ம்	எதிெராலித்த	இந்த
ஊர்	வம்ைபக்	ேகட்ட தான்	தாமதம்,	'இனி	ெபா ப்பதில்ைல	தம்பி,	எரிதழல்
ெகாண் 	வா!’	என் 	 ரிேயாதனன்	சைபயில்	 ள்ளி	எ ந்த	பீமன்	ேபால்
லட் மணன்	 ள்ளி	எ ந்தான்.	அ தான்	சமயெமன் 	அவைனச்	 ற்றிச்	 ற்றி



வந் ெகாண் ந்த	ஒ 	'ெபண்ைணப்	ெபற்ற	பாவ'த்ைதச்	ெசய்தவர்	அவனிடம்
தம்	ெபண்ணின்	ஜாதகத்ைதக்	ெகா த்தார்.	அப்ேபாதி ந்த	ஆத்திரத்தில்,
‘என்னிடம்	இைத	ஏன்	ெகா க்கிறீர்கள்?	என்	அண்ணனிடம்	ெகாண் 	ேபாய்க்
ெகா ங்கள்!'	என் 	மரியாைதக்காக	ஒ 	வார்த்ைத	ெசால்லக் ட	அவ க் த்
ேதான்றவில்ைல;	தாேன	அைத	அவசர	அவசரமாக	வாங்கிக்	ெகாண்
அண்ணைனத்	ேத 	'ஓ ,	ஓ ’	என் 	ஓ னான்.	

‘என்ன?’	என்றான்	ராமன்;	'ஜாதகம்’	என்றான்	லட் மணன்.	

“எதற் ?'	என்றான்	அவன்;	‘என்	கலியாணத் க் !’	என்றான்	இவன்.	

‘பண்ணிக்ெகாள்வெதன் 	 	ெசய் விட்டாயா?'	என்றான்	ராமன்;	‘ஆமாம்,
	ெசய் விட்ேடன்!’	என்றான்	லட் மணன்.	

‘ஏன்?'	என்றான்	அவன்;	'என்னால்	அண்ணிக் 	மா 	கற்பிக்கப்ப வைத	நான்
வி ம்பவில்ைல!'	என்றான்	இவன்.	

'அந்தக்	கவைல	எனக் ம்	அவ க் ம்	இல்லாதேபா 	உனக் 	மட் ம்	ஏன்?'
என்றான்	ராமன்;	'என்னால்	அைதத்	தாங்க	 யவில்ைல!'	என்றான்	லட் மணன்.	

அதற் 	ேமல்	அவ ைடய	கலியாணத்ைதத்	தள்ளிப்	ேபா வ 	 யாத	காரியம்
என்பைத	உணர்ந்த	ராமன்	அவன்	ெகா த்த	ஜாதகத்ைதக்	ெகாண் 	ேபாய்	ஊர்
ேஜாதிடர்	ஒ வரிடம்	ெகா க்க,	அவர்	அைத	வாங்கிப்	பார்த் விட் ,	'ப
பாதகமான	ஜாதகம்	இ ;	இந்தப்	ெபண்ைண	எந்த	ஜாதகன்	கலியாணம்	ெசய்
ெகாண்டா ம்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாண்ட	அன்ைறக்ேக	கண்ைண	
வி வான்!'	என் 	ெசால்ல,	'அப்ப யா	சமாசாரம்?	இந்தா ங்கள்,	பத் 	 பாய்க்
இ ப 	 பாயாக	ைவத் க்	ெகாள் ங்கள்!'	என்பதாகத்தாேன	ராமன்	பரம
சந்ேதாஷத் டன்	அவரிடம்	இ ப 	 பாையக்	ெகா த் விட்
வ வானாயினன்.	

வீட் க் 	வந்த ம்,	'ஜாதகம்	எப்ப ?’	என் 	ஜானகி	ேகட்க,	'ப 	பிரமாதம்!’	என்
ேஜாதிடர்	ெசான்னைத	அவன்	அப்ப ேய	அவளிடம்	ெசால்ல,	‘அந்தப்
ெபண்ைணேய	உங்கள்	தம்பிக் க்	கலியாணம்	ெசய் 	ைவத் வி ங்கள்.	அ
கண்ைண	 ய ம்	அவ க் 	ஏதாவ 	ெகா த் 	அவைள	அவள்	தாய்
வீட் க்ேக	அ ப்பி	ைவத் விடலாம்.	ெசாந்தம்	பிரிந்தா ம்	ெசாத் 	பிரியா !’
என்பதாகத்தாேன	அவள்	ெசால்ல,	‘அ தான்	சரியான	ேயாசைன,	அ தான்
சரியான	ேயாசைன!'	என் 	அன்ேற	அவன்	தம்பியின்	கலியாணத் க் 	ேவண் ய
ஏற்பா கைள	ெயல்லாம்	வி ந் 	வி ந் 	ெசய்வானாயினன்.	

ஆயிற் ;	கலியாண ம்	ஆயிற் .	பந்தி	ேபாஜனம்	 ந்த ம்	ெபண்	வீட்டார்
பிள்ைளைய	அைழத் க்	ெகாண் 	தங்கள்	ஊ க் ப்	 றப்ப வாராயினர்.
அவர்கைள	வழி	 ட் 	அ ப்பி	ைவத் விட் ,	'தம்பி	இறந்தான்	என்ற	சந்ேதாஷச்



ெசய்தி	அங்கி ந் 	எப்ேபா 	வ ம்,	எப்ேபா 	வ ம்?’	என் 	ராமன்	வாசலிேலேய
காத் க்	ெகாண் க்க,	அவன்	இல்லத்தரசி	ஜானகிேயா	அந்தச்	ெசய்தி
வந்த ம்	வாய்	இனிக்க,	மனம்	இனிக்கக்	 ப்பதற்காக	உள்ேள	பால்	பாயசம்
காய்ச் வாளாயினள்.	
இந்த	விதமாகத்தாேன	எல்லாம்	தயாராகிக்	ெகாண் க்க,	வாசைலப்
பார்த் க்ெகாண் ந்த	ராமன்	தி ெரன் ,	'ஜானகி!	அ ,	ஜானகி!’	என் 	கத்த,
‘என்னங்க,	அங்கி ந் 	ஆள்	வந்தாச்சா?’	என் 	ஆவ டன்	ேகட் க்	ெகாண்ேட
ஜானகி	ஓ 	வர,	அதற் ள்	மார்ைப	அ த்திப்	பி த் க்	ெகாண்ட	அவன்,	‘மார்ைப
அைடக் த ,	ெகாஞ்சம்	தண்ணிர்	ெகாண் 	வா ?’	என் 	ஈனஸ்வரத்தில்
னகிக்	ெகாண்ேட	கீேழ	வி வானாயினன்.	

‘கட ேள!	இ 	என்ன	ேசாதைன?'	என் 	அ வைர	நிைனக்காத	கட ைள
அவசர	அவசரமாக	நிைனத் க்	ெகாண் 	அவள்	உள்ேள	ஓ த்	தண்ணீர்
ெகாண் 	வர,	அைத	வாங்கி	ஒ 	வாய்	 த்த	ராமன்,	'தம்பி	லட் மணா!	நீ
கண்ைண	 வாய்	என் 	நிைனத்த	நாேன	கண்ைண	 கிேறண்டா!'	என்
னகிக்	ெகாண்ேட	தன்	கண்ைண	 த்	தன் ைடய	மைனவிையத்	தன்	ேமல்

வி ந் 	'கத ,	கத ’	என் 	கதற	ைவத் விட் ப்	ேபாவானாயினன்.	

பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	‘மனிதன்	ஒன்
நிைனத்தால்	ெதய்வம்	ஒன் 	ஏன்	நிைனக்கிற ?’	என் 	விக்கிரமாதித்தைரக்
ேகட்க,	'தான்	மனிதல்ல,	ெதய்வம்	என்பைதக்	காட் க்ெகாள்ளத்தான்!'	என்
விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	பாதாளம்	அவரிடமி ந் 	தப்பி,	மீண் ம்	ேபாய்

ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறிக்ெகாண் 	விட்ட 	காண்க...	காண்க...
காண்க.......	
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"ம ப ம்	விக்கிரமாதித்தர்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறி,	பாதாளத்ைதப்
பி த் க்ெகாண் 	வர,	அ 	அவ க் ச்	ெசான்ன	இ பத்ேதாராவ
கைதயாவ :	

‘ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்	ேக ம்!	‘ஏ மைல,
ஏ மைல'	என் 	ஓர்	'எஸ்ேடட்	ஏெஜண்ட்'	ஏற்காட் ேல	உண் .	'மிஸ்டர்	ெசவன்
ஹில்ஸ்,	மிஸ்டர்	ெசவன்	ஹில்ஸ்'	என் 	தன்	ெவள்ைளக்கார	 தலாளியால்
அைழக்கப்பட் 	வந்த	அவர்,	பின்னால்	எப்ப 	அந்த	எஸ்ேடட் க்ேக
ெசாந்தக்காரரானார்	என்ப 	அந்தப்	பக்கத்தில்	யா க் ேம	 ரியாத	 திராக
இ ந் 	வந்த .	'இந்தியா	 தந்திரம்	அைடந்த ம்	ெவள்ைளக்கார	 தலாளி
லண்ட க் ப்	ேபாய்விட்ட தான்	அதற் க்	காரணம்'	என் 	சிலர்	ெசான்னார்கள்;
'அெதல்லாம்	ஒன் மில்ைல;	மிஸஸ்	ெசவன்	ஹில்ஸின்	 கராசிதான்	அதற் க்
காரணம்'	என் 	ேவ 	சிலர்	ெசான்னார்கள்.	எப்ப ேயா	மிஸ்டர்	ெசவன்	ஹில்ஸ்
உயர்ந்தார்;	அவ ைடய	அந்தஸ் ம்	‘ஏ மைல'	அள க் 	உயர்ந்த !	

மிஸ்டர்	ெசவன்	ஹில்ஸுக் 	இரண் 	மகன்க ம்,	ஒ 	மக ம்	உண் .	 த்தவன்
ெபயர்	 னிசாமி,	அப்பாைவப்	பின்பற்றி	அவன்	தன்	ெபயைர,	'எஸ்.எம்.	சாம்’	என்
மாற்றி	ைவத் க்	ெகாண்டான்.	இைளயவன்	ெபயர்	ேகாபாலன்;	அவன்	தன்
ெபயைர	'எஸ்.ஜி.	பால்’	என் 	மாற்றி	ைவத் க்	ெகாண்டான்.	ெபண்ணின்	ெபயர்
ப்பம்மாள்;	அவள்	தன்	ெபயைர	'எஸ்.ேக.	பம்மா'	என் 	மாற்றி	ைவத் க்

ெகாண்டாள்.	
இப்ப யாகத்தாேன	மைல ச்சியில்	வாழ்ந் 	வந்த	அந்தக்	 ம்பம்	தி ெரன்
நாகரிகத்தின்	உச்சிக் ப்	ேபாக,	அதன்	காரணமாகத்தாேனா	என்னேவா,	ஆண்-
ெபண்	ேபதத்ைதக்	 ட	மறந் 	பழ ம்	பல	'அ ர்வ	நண்பர்கள்'	அவர்க க்
வாய்ப்பாராயினர்.	அதற் ப்	பின்	இட் லி,	ேதாைச	சாப்பி வைதக் ட
அநாகரிகமாகக்	க திய	அவர்கள்	பன்	பட்டர்,	ஜாம்,	பிெரட்	என் 	சாப்பிட் 	வந்த
காைலயில்,	ஒ 	நாள்	இ பத்திரண் 	வய 	நிைறந்த	சாைமச்	 ட் க்	காட் ,
‘இவ்வள 	ெபரிய	பிள்ைளயா	உங்க க் 	இ க்கிறார்?’	என் 	நாற்பத் 	நா
வய 	நிைறந்த	மிஸ்டர்	ெசவன்	ஹில்ைஸ	அவ ைடய	சிேநகிதிகளில்
ஒ த்தியான	ஐம்பத் 	நா 	வய 	சீமாட் 	ஆச்சரித் டன்	ேகட்க,	மிஸ்டர்	ெசவன்
ஹில்ஸ்	தி க்கிட் ,	‘அவன்	என்	பிள்ைள	இல்ைல,	தம்பி!'	என் 	அவ க் த்



ெதரியாமல்	ெசால்லி	அவைளச்	சமாளிப்பராயினர்.	
எதிர்பாராமல்	நிகழ்ந் விட்ட	இந்த	அசம்பாவிதம்	 றித் 	அன்றிரேவ	மிஸ்டர்
ெசவன்	ஹில்ஸ்,	மிஸஸ்	ெசவன்	ஹில்ஸுடன்	கலந் 	ஆேலாசிக்க,	'ஆபத் ,
ஆபத் !	அவன்	இங்ேக	இ ந்தால்	நம்	உண்ைம	வய 	நம் ைடய
நண்பர்க க்ெகல்லாம்	ெதரிந் வி ம்ேபால்	இ க்கிற ;	அவைன	உடேன	ேவ
எங்ேகயாவ 	அ ப்பப்	பா ங்கள்!'	என் 	அவள்	அலேறா	அல 	என்ற	அலற,
அவைன	எங்ேக	அ ப்பி	ைவப்பெதன் 	அவர்	அன்றிர 	 வ ம்	ேயாசித்தார்,
ேயாசித்தார்,	அப்ப 	ேயாசித்தார்.	கைடசியில்	‘ேமல்	ப ப் 	என்ற	சாக்கில்	அவைன
லண்ட க் 	அ ப்பி	ைவத் விட்டால்	என்ன?’	என் 	மிஸ்டர்	ெசவன்	ஹில்ஸ்
மிஸஸ்	ெசவன்	ஹில்ைஸக்	ேகட்க,	'அ தான்	சரி,	அ தான்	சரி!'	என் 	அவர்
ெசான்னைத	அவள்	அப்ப ேய	ஆேமாதிப்பாளாயினள்.	

இந்த	விதமாகத்தாேன	சீைமக் ப்	ேபான	ெசல்வன்	சாம்,	அங்ேக	ேமேல
ப த்தாேனா	இல்ைலேயா,	தி ம்பி	வ ம்	ேபா 	மறக்காமல்	ெவள்ைளக்கார
மைனவி டன்	இல்ைல,	ெவள்ைளக்காரத்	 ைணவி டன்	இந்தியா க்
வ வானாயினன்.	அந்தத்	 ைணவி டன்	ேநேர	வீட் க் ப்	ேபானால்	தந்ைத
என்ன	ெசால்வாேரா,	என்னேவா	என் 	சற்ேற	பயந்த	சாம்,	எதற் ம்	அவைள	ஓர்
ஓட்டல்	அைறயில்	விட் விட் ப்	ேபாேவாம்	என் 	விட் விட் ப்	ேபாக,	 ன்	ஹாலில்
யாேரா	ஒ வ டன்	உட்கார்ந் 	அரட்ைட	ய த் க்	ெகாண் ந்த	அவன்	தங்ைக
மிஸ்	பம்மா,	‘வா,	அண்ணா!’	என் 	அவைன	வரேவற் ,	‘இவர்தான்	என்	பாய்
பிெரண்ட்	மிஸ்டர்	ஜும்மா!’	என் 	தன் டன்	இ ந்தவைன	அவ க் 	அறி கம்
ெசய் 	ைவக்க,	‘என்ன	 ணிச்சல்	இவ க் !	எங்ேகேயா	இ ந்த	எவேனா
ஒ வைன	இங்ேக	அைழத் 	வந் 	ைவத் க்	ெகாண் 	அரட்ைடய ப்பேதா
நில்லாமல்,	அவைன	எனக் 	அறி கம்	ேவ 	ெசய் 	ைவக்கிறாேள?’	என்
க விக்	ெகாண்ேட	அவன்	ேமேல	இரண்ட 	எ த் 	ைவக்க,	பின்	ஹாலில்	யாேரா
ஒ த்தி டன்	உட்கார்ந் 	சரஸமா க்	ெகாண் ந்த	அவன்	தம்பி	மிஸ்டர்	பால்,
‘வா,	அண்ணா!’	என் 	அவைன	வரேவற் ,	‘இவள்தான்	என்	ெகர்ல்	பிெரண்ட்	மிஸ்
ெபர்ல்!'	என் 	தன் டன்	இ ந்தவைள	அவ க் 	அறி கம்	ெசய் 	ைவக்க,
‘என்ன	அக்கிரமம்	இ !	இந்த	வீட் ல்	இவர்கைளக்	ேகட்பார்	யா மில்ைலயா?'
என் 	தன்ைன	மறந் 	ஆத்திரத்தின்	எல்ைலக்ேக	ேபாய்விட்ட	மிஸ்டர்	சாம்,
‘அம்மா	எங்ேக?'	என் 	அவசர	அவசரமாகக்	ேகட்க,	‘ஏன்,	அவள்	நம்	எஸ்ேடட்
பாஸுடன்	உலாவப்	ேபாயி க்கிறாள்!'	என் 	தம்பி	ெசால்வானாயினன்.	

‘எஸ்ேடட்	பாஸா!	அவர்	இப்ேபா 	எங்கி ந் 	வந்தார்?’	என் 	அண்ணன்	ஒன் ம்
ரியாமல்	ேகட்க,	'லண்டனிலி ந் தான்	வந்தி க்கிறார்!'	என் 	தம்பி
ெசால்வானாயினன்.	

‘ஒேஹா!	அப்பா?'	என்றான்	அவன்;	‘மா யில்	இ க்கிறார்!'	என்றான்	இவன்.	



‘என்ன	ெசய் ெகாண் க்கிறார்	அவர்?	 ங் கிறாரா?	இேதா	ேபாய்	நான்
எல்லாவற் க் ம்	ஒ 	 	கட் விட் 	வ கிேறன்,	பார்!'	என்
கத்திக்ெகாண்ேட	அவன்	மா க் 	ஓட,	அவர்	அங்ேக	ஆங்கில	இைசத்	தட்
ஒன்ைறக்	கிராம	ேபானில்	ைவத் விட் ,	அந்த	இைசக்ேகற்ப	யாேரா	ஒ
சீமாட் டன்	'ராக்	அண்	ேரால்'	நடன	மா க்ெகாண் க்க,	மிஸ்டர்	சா க்
என்ன	ேதான்றிற்ேறா	என்னேவா,	அவன்	தன்	ஆத்திரத்ைத	ெயல்லாம்	அக்கணேம
மறந் 	வி ந் 	வி ந் 	சிரிப்பானாயினன்.'	

பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	‘மிஸ்டர்	சாம்	ஏன்
சிரித்தான்?'	என் 	விக்கிரமாதித்தைரக்	ேகட்க,	'தங்ைக	தவ 	ெசய்தால்
அம்மாவிடம்	ெசால்லலாம்;	தம்பி	தவ 	ெசய்தால்	அப்பாவிடம்	ெசால்லலாம்.
அம்மா ம்	அப்பா ேம	தவ 	ெசய்தால்	யாரிடம்	ெசால்வ 	என்
நிைனத்தி ப்பான்;	சிரிப் 	வந் விட் க் ம்!'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,
பாதாளம்	அவரிடமி ந் 	தப்பி,	மீண் ம்	ேபாய்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறிக்
ெகாண் 	விட்ட 	என்றவா ...	என்றவா ...	என்றவா ....	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



22.	�������
����������������������	������

����������	�������	���
	

"விக்கிரமாதித்தர்	ம ப ம்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறி,	பாதாளத்ைதப்
பி த் க்ெகாண் 	வர,	அ 	அவ க் ச்	ெசான்ன	இ பத்திரண்டாவ
கைதயாவ :	

‘ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்	ேக ம்!	'கனகாம்பரம்,
கனகாம்பரம்'	என்ற	கட்டழகி	ஒ த்தி	காட் ப்	பாக்கத்திேல	இ ந்தாள்.	ெபா
வி ந்த ம்	அவள்	அந்த	ஊர்	மா கைளெயல்லாம்	ஓட் க்	ெகாண் 	காட் க் ப்
ேபாவாள்.	அவற்ைற	அங்ேக	ேமய	விட் விட் ,	அவள்	அ ப் க் 	ேவண் ய	விற ,
ள்ளி	ஆகியவற்ைறச்	ேசகரிப்பதில்	ஈ ப வாள்.	அதற் ள்	ெபா 	சாய்ந்

வி ம்;	ேசகரித்த	விற ச்	 ைமையத்	 க்கித்	தைலயில்	ைவத் க்ெகாண் ,
மா கைள ம்	மடக்கி	ஓட் க்ெகாண் 	ஊ க் த்	தி ம் வாள்.	

இப்ப 	ஒ 	நாளா,	இரண் 	நாட்களா?	எத்தைனேயா	நாட்களாக	அவள்	ேபாவ ம்
வ வ மாயி ந்தாள்.	அப்ப ப்	ேபா ம்ேபா ம்	சரி,	வ ம்ேபா ம்	சரி,	அவள்
யாைர ம்	ஏெற த் க் டப்	பார்ப்ப 	கிைடயா ;	'தான்	உண் ,	தன்	காரியம்
உண் '	என் 	ேபாவாள்;	வ வாள்.	அப்ப ப்பட்டவள்	ஒ 	நாள்	மா கைள
ன்னால்	ேபாக	விட் விட் ,	அ க்ெகா 	தரம்	நிற்ப ம்,	நின்றபின்	ஏேதா

நிைனப்ப ம்,	நிைனத்தபின்	வி ந் 	வி ந் 	சிரிப்ப மாகச்	ெசல்ல,	அைதக்
கவனித்த	ஒ 	ெபரியவர்,	'இத்தைன	நா ம்	இல்லாமல்	இன் 	என்ன
வந் விட்ட 	இந்தப்	ெபண் க் ?	இவள்	ஏன்	இப்ப 	வி ந் 	வி ந்
சிரிக்கிறாள்?	‘சிரிப் 	வியாதி'	என் 	ஏேதா	ஒ 	 	வியாதி	இப்ேபா 	இளம்
ெபண்க க்ெகல்லாம்	வ கிறதாேம,	அந்த	வியாதி	இவ க் ம்	வந் 	விட்டதா,
என்ன?	அ 	கலியாணமாகாத	ெபண்க க்கல்லவா	வ வதாகச்
ெசால்கிறார்கள்?	இவ க் த்தான்	கலியாணமாகிவிட்டேத!	ஏன்	அந்த	வியாதி
வ கிற ?	அப்ப ேய	வந்தா ம்	அைத	வாலிபர்கள்	 ணப்ப த்தி
வி கிறார்கெளன் ம்,	எப்ப க்	 ணப்ப த் கிறார்கள்	என்ப தான்	இன் ம்
மர்மமாகேவ	இ க்கிறெதன் ம்	ெசால்கிறார்கேள,	அந்த	மர்மம்	இவ ைடய
கணவ க் த்	ெதரியாதா,	என்ன?'	என் 	பலவாறாக	நிைனத் க்ெகாண்ேட,
ெமல்ல	அவைள	ெந ங்கி,	‘ஏன்	ெபண்ேண,	அப்ப ச்	சிரிக்கிறாய்?'	என் 	ேகட்க,
அவள்	அவைர	ஏற	இறங்கப்	பார்த் விட் த்	தி ெரன் 	ேதம்பித்	ேதம்பி	அழ,	'இ
என்ன	ேவ க்ைக!	ெகாஞ்ச	ேநரத் க் 	 ன்னால்	வி ந் 	வி ந் 	சிரித்தாய்;



‘ஏன்	சிரிக்கிறாய்?’	என் 	ேகட்டால்,	ேதம்பித்	ேதம்பி	அ கிறாேய?	என்ன
விஷயம்?	என்ன	நடந்த ?’	என் 	அவர்	வியப் டன்	ேகட்க,	அவள்	ம ப ம்
சிரித் க்	ெகாண்ேட	ெசான்னதாவ :	

‘ஒ 	நாள்	மத்தியானம்	வழக்கம்ேபால்	நான்	காட் ல்	 ள்ளி
ெபா க்கிக்ெகாண் ந்ேதன்.	அப்ேபா 	ஏேதா	ஒன் 	பயங்கரமாக	உ ம்
சத்தம்	ேகட்ட .	தி க்கிட் த்	தி ம்பிப்	பார்த்ேதன்.	 தரில்	ப ங்கியி ந்த	 லி
ஒன் 	தி ெரன் 	என்ேமல்	பாய்ந்த .	எனக் 	ஒன் ம்	 ரிய	வில்ைல;	'ஐேயா,
அம்மா!’	என் 	அலறிக்ெகாண்ேட	 ப் றப்	ப த் க்	கண்ைண	 க்ெகாண்
விட்ேடன்.	‘ மீல்'	என் 	ஒ 	சத்தம்	ேகட்ட ;	விழித் ப்	பார்த்ேதன்.	எனக்
அ கில்	ைகயில்	 ப்பாக்கி டன்	ெவள்ைளக்கார	உைடயில்	யாேரா	ஒ வர்
நின் ெகாண் ந்தார்.	அவ க் ப்	பக்கத்தில்	ெசத் ப்ேபான	 லி	கிடந்த .
நான்	நன்றி டன்	அவைரப்	பார்த்ேதன்;	‘அந்தக்	காலத் ப்	ெபண்கள்	 லிைய
றத்தால்	அ த் 	விரட் யதாகச்	ெசால்வார்கள்;	நீ	என்னடாெவன்றால்	அதன்

உ மல்	சத்தத்ைதக்	ேகட்ட டேன	இப்ப 	வி ந் விட்டாேய?’	என்றார்	அவர்
சிரித் க்ெகாண்ேட.	எனக் 	ேராசம்	ெபாத் க்	ெகாண் 	வந் விட்ட .	'அந்தக்
காலத் 	ஆண்கள்	யாைனையக் ட	ேந க் 	ேநராக	எதிர்த் 	நின்
அங் சத்தாேலேய	அைத	அடக்கி	ஆண்டார்களாம்.	இந்தக்	காலத் 	ஆண்கள்
அப்ப யா	ெசய்கிறார்கள்?	மைறந்தி ந் 	 ப்பாக்கியால்	அல்லவா	 கிறார்கள்!'
என்ேறன்	வி ட்ெடன் 	எ ந் 	நின் .	அதற் ேமல்	அவர்	ஒன் ம்	ேபசவில்ைல;
அச 	வழியப்	ேபாய்விட்டார்.		

அன்றிர 	வீட் ல்	ப த் த்	 ங்கிக்ெகாண் ந்த	ேபா ,	எங்கி ந்ேதா	 ண்ெடலி
ஒன் 	வந் 	என்ேமல்	வி ந்த .	'எலி,	எலி!'	என் 	நான்	கத்திேனன்.	எனக் ப்
பக்கத்தில்	ப த் க்	ெகாண் ந்த	என்	கணவர்,	'எங்ேக	த ,	த ?’	என்
என்ைனத்	ெதாடர்ந் 	கத்திக்ெகாண்ேட	எ ந்தார்.	‘எலிைய	அ ப்பதற்கா	த !’
என்ேறன்	நான்.	' ,	வாைய!'	சின்ன	பாம்பாயி ந்தா ம்	ெபரிய	ெகாம்பால்	அ !’
என் 	ெபரியவர்கள்	ெசால்லியி க்கிறார்கள்!'	என் 	ெசால்லிக்ெகாண்ேட	இறக்கி
ைவத்தி ந்த	விளக்கின்	திரிைய	ஏற்றி	எ த் க்ெகாண் 	அவர்	த ையத்
ேத னார்.	‘பாம் க் த்தாேன	அப்ப ச்	ெசான்னார்கள்?	எலிக் ச்
ெசால்லவில்ைலேய!'	என்ேறன்	நான்.	‘உனக் த்	ெதரியா ;	ேபசாமல்	இ !’	என்
அவர்	என்ைன	அடக்கி	விட் த்	த ையத்	'ேத ,	ேத '	என் 	ேத னார்.	ஒ
வழியாகத்	த ம்	கிைடத்த .	

அந்தத்	த டன்	அவர்	எலிைய	'விரட் ,	விரட் ’	என் 	விரட் னார்.	அ
பழங்கலம்	அ க்கி	ைவத்தி ந்த	 ைலக் 	ஓ ற் .	அைதத்	ெதாடர்ந் 	ஓ ய
அவர்,	அதன்ேமல்	ேபாட்டார்	ஒ 	ேபா !	உைடந்த 	எலியின்	மண்ைடயல்ல;
பழங்கலங்கள்!	அ த்தாற்ேபால்	அந்த	எலி	உறிக் த்	தாவிற் ;	வி வாரா?	த யால்
ஓங்கி	அ த்தார்	இன் ம்	ஓர்	அ !	காலியான 	எலி	அல்ல;	உறி!	கயி 	மட் ேம



எஞ்சி	நின்ற	அந்த	உறியிலி ந் 	எண்ெண ம்	ெநய் ம்	வழிந் 	இரண்டறக்
கலந் 	எங்கள்	'எட்ட க்	 ச் 'க் ள்ேள	ஒேர	எண்ெணய்	ஆறாக	ஓ ற் .	என்ன
இ ந்தா ம்	என்	கணவர்	ஆண்	பிள்ைளயல்லவா?	மீைசைய	 க்கி
விட் க்ெகாண்ேட	'என்ன	ஆனா ம்	சரி,	இன் 	உன்ைன	நான்	வி வதில்ைல!'
என் 	அந்த	எலிைய	விரட் க்	ெகாண்ேட	வீதிக் 	ஓ னார்.	நான்	‘விதிேய!'	என்
பழங்கலத்திலி ந் ம்,	உறியிலி ந் ம்	வி ந் 	உைடந்த	மண்பாண்டங்களின்
சில் கைளப்	ெபா க்கி	எ ப்பதில்	 ைனந்ேதன்.	

நீண்ட	ேநரத் க் ப்	பிற 	வியர்க்க	வி வி க்க	த யார்	தி ம்பி	வந்தார்.	‘என்ன
ஆயிற் 	எலி?’	என்ேறன்	நான்;	‘விட்ேடனா?'	என்றார்	அவர்	ம ப ம்	மீைசையத்
தி கி	விட் க்	ெகாண்ேட.	‘அ த் விட் ர்களா?'	என்ேறன்;	‘அ ப்பதாவ !
அ வைர	எனக் 	எதிேர	நிற்க	அவ்வள 	ைதரியமா	அதற் ?'	என்றார்.
'கைடசியில்	என்னதான்	ஆயிற் ?’	என்ேறன்;	ஓ ப்	ேபாய்	வைளக் ள்	 ந்
ெகாண் 	விட்ட ;	‘பாவம்,	ேபானாற்	ேபாகிற !’	என் 	நா ம்,	'ஜாக்கிரைத!
இன்ெனா 	தடைவ	ெவளிேய	வந்தாேயா,	ெகான் 	வி ேவன்	ெகான் !’	என்
அைத	எச்சரித் 	விட் 	வந்ேதன்!'	என்றார்	அவர்	மீண் ம்	மீைசைய	 க்கி
விட் க்ெகாண்ேட.	நான்	 ம்மா	இ ந்தி க்கக்	 டாதா?	கீேழ	வி ந் 	கிடந்த
ெவண்ெணயில்	ெகாஞ்சம்	எ த் 	அவரிடம்	நீட் ேனன்.	'எதற் ?'	என்றார்;
'இவ்வள 	ெபரிய	வீர	சாகசத்ைதச்	ெசய் விட் ,	மீைசைய	ெவ மேன

க்கலாமா?	ெகாஞ்சம்	ெவண்ெணய்	தடவி	 க்	 ங்கள்!'	என்ேறன்.	

ேகாபம்	ெபாத் க்ெகாண் 	வந் 	விட்ட 	அவ க் ;	‘என்ன	 ைறச்சல்	என்
வீரத் க் ?’	என் 	ஓர்	எம் 	எம்பித்	தம்	ைகயிலி ந்த	த ைய	என்ைன	ேநாக்கி
ஓங்கினார்.	எனக் 	ஆத்திரம்	ெபாத் க்ெகாண் 	வந் விட்ட ;	' ம்மா
நி த் ங்கள்!	மத்தியானம்	காட் ல்	ஒ 	 லி	என்ேமல்	பாய	வந்த ;	ஒேர	 ண் ல்
அைதச்	 ட் க்	ெகான்ற	வீரர்	தன்	வீரத்ைதப்	பற்றி	என்னிடம்	ஒ
வார்த்ைதக் டப்	ேபசவில்ைல;	நீங்கள்	என்னடாெவன்றால்,	இவ்வள 	ெபரிய
த ைய	எ த் க்ெகாண் 	ேபாய்	ஓர்	எலிையக் டக்	ெகால்லாமல்	தி ம்பி
வந் விட் 	இத்தைன	ேபச் ப்	ேப கிறீர்கேள!'	என்ேறன்.	அவ்வள தான்;	'யார
அவன்?	எதற்காக	அங்ேக	வந்தான்?	உனக்காக	ஏன்	 லிையக்	ெகான்றான்?
உனக் ம்	அவ க் ம்	என்ன	உற ?	எப்ேபாதி ந் 	உற ?	ெசால்ல ,	ெசால்?’
என் 	என்ைன	அ ேமல்	அ 	அ த்தேதா 	நில்லாமல்,	'ேபா,	அந்த	வீர க் ப்
பின்னாேலேய	ேபா!	இனிேமல்	இங்ேக	வராேத!'	என் 	அவர்	அன்றி ந் 	என்ைன
‘விரட் ,	விரட் '	என் 	விரட் க்ெகாண்ேட	இ க்கிறார்.	எனக் 	என்ன
ெசய்வெதன்ேற	ெதரியவில்ைல.	அப்ேபாதி ந் 	அந்தப்	 லி	ேவட்ைடக்காரைர
நிைனத்தால்	எனக் ச்	சிரிப் ச்	சிரிப்பாய்	வ கிற ;	எலி	ேவட்ைடக்காரைர
நிைனத்தால்	அ ைக	அ ைகயாய்	வ கிற !’	

கனகாம்பரம்	இைதச்	ெசால்லிவிட் 	மீண் ம்	ேதம்பித்	ேதம்பி	அழ,	'அழாேத



ெபண்ேண,	அழாேத!	ெகாண்ட	கணவ க் 	 ன்னால்	அண்ைட
வீட் க்காரைனப்	 கழலாமா?	 கழக்	 டாேத!	ேபா,	இனிேமலாவ 	அைதத்
ெதரிந் 	ெகாண் ,	அதற் த்	தக்கப 	நடந் ெகாள்!'	என் 	ெசால்லி	விட் ப்
ெபரியவர்	தன்	வழிேய	ெசல்ல,	அவ ம்	அவள்	வழிேய	ெசல்வாளாயினள்.'	
பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	‘ெகாண்ட	கணவ க்
ன்னால்	அண்ைட	வீட் க்காரைன	ஏன்	 கழக்	 டா ?’	என்

விக்கிரமாதித்தைரக்	ேகட்க,	‘ கழ்ந்தால்	என்ன	நடக் ம்	என்ப தான்	அந்தக்
கைதயிலி ந்ேத	ெதரிகிறேத!'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	பாதாளம்
அவரிடமி ந் 	தப்பி,	மீண் ம்	ேபாய்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறிக்ெகாண்
விட்ட 	காண்க...	காண்க...	காண்க..…	
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"விக்கிரமாதித்தர்	ம ப ம்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறி,	பாதாளத்ைதப்
பி த் க்ெகாண் 	வர,	அ 	அவ க் ச்	ெசான்ன	இ பத் 	 ன்றாவ
கைதயாவ :	

‘ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்	ேக ம்!	'பஞ்சாபேகசன்,
பஞ்சாபேகசன்'	ன் 	ஒ 	பாங்கர்	பட்டணத்திேல	உண் .	அவர்	தம்	பணத்ைத	ஒ
கணம்	 டத்	 ங்கவிட	மாட்டார்;	' ங்க	விட்டால்	வட் ம்	 ங்கி	வி ம்’	என்
சதா	அைத	எ ப்பி	உலாவ	விட் க்	ெகாண்ேட	இ ப்பார்.	அேத	மாதிரி	அவ ம்

ங் வதில்ைல;	சதா	விழித் க்ெகாண்ேட	இ ப்பார்.	

இப்ப யாகத்தாேன	பணேம	தாமாக ம்,	தாேம	பணமாக ம்	அவர்
இ ந் வ ங்காைலயில்,	எங்கி ந்ேதா	வந்த	 க த்	தி டர்கள்	நகரின்	 ைல

க் களிெலல்லாம்	அஞ்சாமல்	 ந் 	அயராமல்	ெகாள்ைளய க்க,
அவர்களிடமி ந் 	தம்ைம ம்	தம்	பணத்ைத ம்	எப்ப க்	காத் க்
ெகாள்வெதன் 	அவர்	ேயாசித்தார்,	ேயாசித்தார்,	அப்ப 	ேயாசித்தார்.
நகரத் க் 	ெவளிேய	உள்ள	வீடாகப்	பார்த் த்தான்	அவர்கள்
ெகாள்ைளய க்கிறார்கள்	என்பைத	அறிந்த	அவர்,	அைடயாற்றிலி ந்த	தம்
வீட்ைட	உடேன	தி வல்லிக்ேகணிக் 	மாற்றினார்.	ைகயிலி ந்த	ெராக்கம்,
விைல யர்ந்த	நைககள்	ஆகியவற்ைறப்	பாங் களிடம்	ஒப்பைடத்தார்.	பாங்கின்
ேநரம்	கழித் 	வந்த	பணத்ைத	இ ம் ப்	ெபட் யில்	ைவத் ப்	 ட் ,	அதன்	கதைவ
ஒ 	தடைவக் 	நா 	தடைவயாக	இ த் 	இ த் ப்	பார்த்தார்.	எல்லாம்	ஒ
வழியாக	 ந்தபின்,	'அப்பாடா!’	என் 	அவர்	ஒ 	'ெடகா	மீட்டர்'	அள க் ப்
ெப ச் 	விட்டார்.	
அன் 	என்னேவா	ெதரியவில்ைல- க்கம்	கண்ைணச்	 ழற்றிக்	ெகாண்
வ வ ேபால்	இ ந்த 	அவ க் ;	எ ந் 	ேபாய்	 ளிர்ந்த	நீரில்	 கத்ைத
அலம்பிக்ெகாண் 	வந்தார்.	இ ப் 	வலிப்ப ேபால்	இ ந்த ;	'விழித்தப ேய
ெகாஞ்ச	ேநரம்	ப த் க்ெகாண் தான்	இ ப்ேபாேம!’	என் 	ப த்தார்.	மணி
'டாண்,	டாண்’	என் 	பத் 	அ த்த .	அ காைல,	‘பால்	சாப்பிடவில்ைலயா?'
என் 	ேகட் க்	ெகாண்ேட	அன்னார்	'பட்டமகிஷி'	அங்ேக	வர,	'ேவண்டாம்;	அைத
யாகப்	ேபாட் க்ெகாண் 	வந் 	இங்ேக	ைவத் 	வி !'	அவர்	கட்டைளயிட,

அந்தக்	கட்டைளையச்	சிரேமற்	ெகாண் 	அந்த	அம்மாள்	அப்ப ேய	ேபாட் க்



ெகாண் 	வந் 	ைவக்க,	அைத	அ க்ெகா 	வாய்	 ப்ப ம்	ெகாட்
ெகாட்ெடன் 	விழித் க்	ெகாண் ப்ப மாக	அன்றிரைவத்	தள்ளி	விட் க்
ெகாண் ந்தார்	அவர்.	
இந்த	விதமாகத்தாேன	அவர்	இ ந் 	வ ங்காைலயில்,	மணி	பதிெனான் ,
பன்னிரண் 	என் 	அ த் ,	ஒன் 	என் ம்	அ த்த .	தம்ைம ம்	மீறி	'ஆவ்’
என் 	வந்த	ெகாட்டாவிக் 	அவர்	வழக்கம்ேபால்	சிட் ைக	ேபாட் 	‘ெசன்ட்	ஆப்'
ெகா த் விட் த்	தி ம்பிப்	ப த்தார்.	அ காைல	இரண் 	 க த்	தி டர்கள்
எங்கி ந்ேதா	வந் 	அவ க் 	 ன்னால்	நிற்க,	அவர்	தி க்கிட் 	எ ந்
உட்கார்ந் 	கண்கைளக்	கசக்கி	விட் க்ெகாண் 	பார்த்தார்.	

அதற் ள்	அவர்களில்	ஒ வன்	தன்	ைகயிலி ந்த	ச க் க்	கட்ைடைய
அவ ைடய	தைலக் 	ேநராக	ஓங்க,	இன்ெனா வன்,	'எங்ேக	இ க்கிற 	பணம்?’
என் 	ைசைக	 லம்	ேகட்க,	‘இவர்கள்	எந்த	ஊர்	தி டர்களாயி ப்பார்கள்?
இவர்க க் 	இந்தி ம்	ெதரியா ,	இங்கிலீஷும்	ெதரியா 	ேபால்	இ க்கிறேத?'
என் 	நிைனத்த	அவர்,	'அேதா	இ க்கிற !’	என் 	ந ங்கிக்	ெகாண்ேட	இ ம் ப்
ெபட் ையக்	காட்ட,	‘எ 	சாவிைய,	திற	ெபட் ைய!'	என் 	அவர்கள்	ேம ம்	ஜாைட
காட் ேய	அவைர	விரட் வாராயினர்.	
பார்த்தார்	பஞ்சாபேகசன்;	அவர்கள்	ைகயி ள்ள	ச க் க்	கட்ைட	தம் ைடய
மண்ைடையப்	பதம்	பார்ப்பதற் 	 ன்னால்	இ ம் ப்	ெபட் ையத்	தாேம	திறந் ,
அவர்கள்	ேகட்பைத	ெகா த் வி வ தான்	தமக் 	மரியாைத	என்
நிைனத்தார்;	நிைனத்த ம்	எ ந்தார்;	இ ம் ப்	ெபட் ைய	ேநாக்கி	நடந்தார்.
எ த்தார்	சாவிைய;	திறந்தார்	ெபட் ைய.	நல்ல	ேவைளயாக	அன் 	வ லான
பணம்	ஏ ம்	அதில்	இல்ைல;	'ெவ ம்	ெபட் யாக	இ க்கக்	 டாேத!'	என்பதற்காக
அதில்	ஒேர	ஒ 	 பாைய	மட் ம்	ேபாட் 	ைவத்தி ந்தார்.	அைத	எ த்
அவர்களிடம்	தாராளமாகக்	ெகா த்தார்.	அவர்கள்	அைத	அலட்சியமாக	வாங்கி
வீசி	எறிந் விட் ,	‘எ 	நைகைய!'	என் 	ேம ம்	ைசைக	காட் னார்கள்.	 க்கால்
அ ெகாண்ேட	அதிலி ந்த	நைககைளெயல்லாம்	ஒவ்ெவான்றாக	எ த்
அவர்களிடம்	ெகா த்தார்.	அவற்ைறப்	ெபற் க்	ெகாண்ட ம்	அவர்களில்	ஒ வன்
‘ஹஹ்ஹஹ்ஹஹ்ஹா’	என் 	சிரிக்க,	இன்ெனா வன்,	'காைலயில்	நா ம்
அண்ணா ம்	‘ஊட் க் 	உல்லாசப்	பயணம்	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்;	ஓர்	இ
பாய்	ெகா ங்கள்!’	என் 	எத்தைன	ெகஞ் க்	ெகஞ்சிக்	ேகட்ேடாம்?

‘ெகா க்கேவ	மாட்ேடன்!'	என் 	ெசான்னீர்கேள,	அப்பா!	இப்ெபா
பார்த்தீர்களா,	ேகட்க	ேகட்க	ஒவ்ெவா 	நைகயாக	எ த் க்	ெகா த் க்
ெகாண்ேட	இ க்கிறீர்கள்!'	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	தான்	அணிந்தி ந்த
க ையக்	கழற்ற,	அவைனத்	ெதாடர்ந் 	அவன்	அண்ண ம்	கழற்ற,

‘அேயாக்கியப்	பயல்களா,	உங்கள்	ேவைலதானா	இ ?	நா ம்	உங்களிடம்	ஒன் ம்
ஏமாந் விடவில்ைலயடா,	ஏமாந் 	விடவில்ைல.	என்ன	நைககைள	எ த் க்



ெகா த்தி க்கிேறன்	என் 	ெகாஞ்சம்	ெவளிச்சத்தில்	வந் 	பா ங்கள்;	எல்லாம்
ேபாலி	நைககளடா,	ேபாலி	நைககள்!’	என் 	தகப்பனாராகப்	பட்டவர்	வி ந்
வி ந் 	சிரிக்க,	அைதக்	ேகட் ப்	 த்திர	சிகாமணிகளாகப்பட்டவர்கள்	‘விழி,
விழி'	என் 	விழிக்க,	'ேபாங்கடா,	ேபாக்கற்றப்	பயல்களா!	நீங்கள்	 க 	ேபாட்ட
தி டர்கள்	என்றால்,	நான்	 க 	ேபாடாத	தி டன்	என்ப 	உங்க க் த்
ெதரியா 	ேபால்	இ க்கிற !’	என் 	ெசால்லிக்ெகாண்ேட,	அவர்	ம ப ம்
ேபாய்க்	கட் லில்	ப த் ,	'ஆவ்’	என் 	ம ப ம்	வந்த	ெகாட்டாவிக்
வழக்கம்ேபால்	‘டக்,	டக்’	என் 	சிட் ைக	ேபாட் 	'ெசன்ட்	ஆப்’	ெகா ப்பாராயினர்.'	
பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	‘பணம்	பாசத்ைத
ெவல்கிறதா,	பாசம்	பணத்ைத	ெவல்கிறதா?’	என் 	விக்கிரமாதித்தைரக்	ேகட்க,
'பாசம்	எங்ேக	பணத்ைத	ெவல்கிற ?	பணம்தான்	பாசத்ைத	ெவல்கிற !'	என்
விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	பாதாளம்	அவரிடமி ந் 	தப்பி,	மீண் ம்	ேபாய்

ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறிக்	ெகாண் 	விட்ட 	என்றவா ...	என்றவா ...
என்றவா .…	
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"விக்கிரமாதித்தர்	ம ப ம்	 ங்ைக	மரத்தின்	ேமல்	ஏறி,	பாதாளத்ைதப்
பி த் க்ெகாண் 	வர,	அ 	அவ க் ச்	ெசான்ன	இ பத்தி	நான்காவ
கைதயாவ :	

‘ேக மய்யா,	விக்கிரமாதித்தேர!	ேக ம்	சிட் ,	நீ ம்	ேக ம்!	தற்ேபா 	நான்
வாசம்	ெசய் 	வ ம்	 ங்ைக	மரத் க் க்	கீேழ	பிள்ைளயார்	ேகாயில்	ஒன்
இ க்கிறதல்லவா?	அந்தக்	ேகாயி க் த்	தினந்ேதா ம்	ஒ 	பக்தர்
வ வ ண் .	அவர்	காைலயில்	அ வலகத் க் ப்	ேபா ம்	ேபா ம்	சரி,
மாைலயில்	வீ 	தி ம் ம்ேபா ம்	சரி,	அங் ள்ள	பிள்ைளயாைர	 ைறப்ப
ம் ைற	வணங்காமல்	ெசல்ல	மாட்டார்.	அங்ஙனம்	வணங் ம்ேபா ,	காைலயில்
ன் 	 ட் க்கள்,	 ன் 	ேதாப் க்	கரணங்க டன்	தம் ைடய

பிரார்த்தைனைய	 த் க்	ெகாள் ம்	அவர்,	மாைலயில்	அவ்வா 	 த் க்
ெகாள்ளமாட்டார்.	ஒ 	நாள்	மாைல	அவ ைடய	 ட் க்க ம்
ேதாப் க்கரணங்க ம்	நா ,	ஐந் ,	ஆ ,	ஏ 	என் 	 க்ெகாண்ேட	ேபா ம்;
இன்ெனா 	நாள்	மாைல	அந்த	ஏைழக் ட	எட் ப்	பி க்காமல்	ஆ ,	ஐந் ,	நா
என் 	 ைறந் 	ெகாண்ேட	வ ம்.	இங்ஙனம்	ஏ வ ம்	இறங் வ மாயி ந்த
அவ ைடய	பிரார்த்தைனைய	நீண்ட	நாட்களாகக்	கவனித் க்	ெகாண் 	வந்த
ஒ வர்,	ஒ 	நாள்	அவைர	ெமல்ல	ெந ங்கி,	'காைலயில்	 ன் 	 ட் க்கள்,
ன் 	ேதாப் க்கரணங்க டன்	உங்கள்	பிரார்த்தைனைய	 த் க்ெகாள் ம்

நீங்கள்,	மாைலயில்	ஏன்	அவ்வா 	 த் க்ெகாள்ள	மாட்ேடன்	என்கிறீர்கள்?’
என் 	ேகட்க,	‘காைலயில்	நான்	ெசய் ம்	பிரார்த்தைன	எனக்காகச்	ெசய்வ ;
அதற் 	 ன் 	 ட் க்க ம்	 ன் 	ேதாப் க்	கரணங்க ேம	ேபா ம்.	மாைலயில்
நான்	ெசய் ம்	பிரார்த்தைன	ேவெறா வ க்காகச்	ெசய்வ ;	அதற் 	அைவ
ேபா வதில்ைல!'	என் 	ெசால்லிவிட் 	அவர்	ெமல்ல	ந வ,	‘யார்	அந்த
மரியாைதக் ரியவர்?	உங்கள்	மைனவியாரா?’	என் 	அவர்	பின் ம்
மரியாைத டன்	ேகட்க,	‘அெதல்லாம்	ஒன் மில்ைல;	அவர்	என்	ேமலதிகாரி.
அவ ைடய	அந்தரங்கக்	காரியதரிசியாக	ேவைல	பார்க்கிேறன்	நான்.
தினந்ேதா ம்	அவைரத்	தரிசிக்க	எத்தைனேயா	ேபர்	வ கிறார்கள்;	அவ டன்
ேநரி ம்,	'ேபா'னி ம்	ேபச	எத்தைனேயா	ேபர்	வி ம் கிறார்கள்.	அவர்களில்
சிலைர	அவர்	பார்க்கேவ	வி ம் வதில்ைல;	இன் ம்	சில டன்	ேநரி ம்	சரி,
'ேபா'னி ம்	சரி,	அவர்	ேபசேவ	வி ம் வதில்ைல.	அவர்கைளெயல்லாம்



அதிகாரியின்	கட்டைளப்ப 	நாள்ேதா ம்	விதம்	விதமான	ெபாய்கைள	உ வாக்கி,
அவற்ைற	அழகான	 ைறயில்	எ த் ச்	ெசால்லி	ஏமாற்றிக்	ெகாண் ப்ப தான்
எனக் 	அங்ேக	 க்கியமான	ேவைலயா	யி ந் 	வ கிற .	நாேனா	ெசாந்த
வாழ்க்ைகயில்	ெபாய்	ெசால்லக்	 பவன்;	ெசான்னால்	பாவம்	என்
நான்மைறகள்	ெசால்வைத	அப்ப ேய	நம் பவன்.	ஆகேவ,	அங் 	ெசால் ம்
ஒவ்ெவா 	ெபாய்க் ம்	ஒ 	 ட் ,	ஒ 	ேதாப் க்கரணம்	வீதம்	ஒ 	நாைளக்
எத்தைன	ெபாய்கள்	ெசால்கிேறேனா,	அத்தைன	ெபாய்க க் ம்	ேசர்ந்தாற்ேபால்
இங்ேக	 ட் க்க ம்,	ேதாப் க்கரணங்க ம்	ேபாட் ப்	பிராயச்	சித்தம்
ெசய் ெகாண் 	வி கிேறன்!'	என் 	அவர்	ெசால்ல,	‘இப்ப ம்	ஒ 	பக்தன்
உண்டா?'	என் 	அவைரக்	ேகட்டவர்	அயர்ந் 	ேபாய்	நிற்பாராயினர்.'	
பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	‘வயிற் க்காக	அங்ேக
ெபாய் ம்,	ஆத்மா க்காக	இங்ேக	பிராயச்சித்த ம்	ெசய் ெகாள் ம்	அந்த
பக்தைன	என்ன	பக்தன்	என் 	ெசால்வ ?’	என	விக்கிரமாதித்தைரக்	ேகட்க,
ஏற்ெகனேவ	ெசான்ன	இ பத் 	 ன் 	கைதக க் ப்	பின்னால்	பாதாளம்	ேபாட்ட
ேகள்விக க்ெகல்லாம்	'டக்,	டக்'	என் 	பதில்	ெசால்லிக்ெகாண் 	வந்த
விக்கிரமாதித்தர்,	இந்த	இ பத் 	நான்காம்	கைதக் ப்	பின்னால்	ேபாட்ட
ேகள்விக் ப்	பதில்	ெசால்ல	 யாமல்	சிட் ையப்	பார்த் 	விழிக்க,	சிட் ம்
ஒன் ம்	 ரியாதவர்ேபால்	விக்கிரமாதித்	தைரப்	பார்த் 	விழிக்க,
ஆஆஆச்சச்சரியத் டன்	‘ஆ!’	என் 	வாையப்	பிளந்த	பாதாளம்,	'அகப்பட் க்
ெகாண் ர்களா?	வா ங்கள்!'	என் 	தன்ைனக்	கட் ப்	பி த் க்ெகாண் 	ேபாக
வந்த	அவர்கள்	இ வைர ம்	தன் ைடய	ேமல்	 ண்டால்	தாேன	ேசர்த் க்	கட்
இ க்க,	‘என்ைன	எங் 	அைழக்கின்றாய்?	இயம் ,	ைபத்தியேம!’	என் 	விக்கிர
மாதித்தராகப்பட்டவர்	அந்தக்	காலத் 	நாடக	ேமைடக்	ேகாவலன்	மாதவிையப்
பார்த் ப்	பா ய ேபால்	பாட,	‘எனக்கா	ைபத்தியம்?	என்ைனப்	ைபத்தியமாக்கிய
பவானி	அேதா	இ க்கிறாள்	வா ங்கள்;	வந் 	பா ங்கள்!’	என் 	அ வைர
’ைபத்தியம்	பி த்த	பாதாளம்'	ேபால்	இ ந்தவன்,	‘ைபத்தியம்	ெதளிந்த
பாதாளசாமி'யாகி	அவர்கைள	அ கிலி ந்த	ஒ 	வீட் க் 	அைழத் க்ெகாண்
ேபாய்,	‘பவானி!	ஏ,	பவானி!'	என் 	 ரல்	ெகா க்க,	அந்த	வீட் க் ப்
பின்னாலி ந் 	வந்த,	ஒ 	ெபண்ணழகி,	‘என்ன	பவானிக் ?’	என் 	ேகட்க,
‘இ பத் 	நான்காவ 	கைதக் ப்	பின்னால்	நீ	ேபாட்ட	ேகள்விக்
விக்கிரமாதித்த ம்,	சிட் ம்	பதில்	ெசால்லா	விட்டால்	என்ைனக்	கலியாணம்
ெசய் 	ெகாள்வதாகச்	ெசான்னாயல்லவா?	இேதா,	அந்த	விக்கிரமாதித்தைர ம்
சிட் ைய ம்	இங்ேகேய	அைழத் க்ெகாண் 	வந் 	விட்ேடன்.	நீேய
ேவண் மானா ம்	அந்தக்	ேகள்விைய	இவர்களிடம்	ேகட் ப்	பார்;	இவர்களா ம்
அதற் ப்	பதில்	ெசால்ல	 யவில்ைல!'	என் 	அவன்	 திக்க,	அவள்	அவர்கள்
இ வைர ம்	கைடக்	கண்ணால்	ேநாக்கிவிட் க்	‘க க்'ெகன்
சிரிப்பாளாயினள்.	



என்ன	ெபண்ேண,	சிரிக்கிறாய்?'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ேகட்க,	‘ஒன் மில்ைல,
ம்மாத்தான்!’	என் 	அவள்	ெசால்ல,	'சரி,	இவைனக்	கலியாணம்

ெசய் ெகாள்வதில்	இனி	ஒன் ம்	தைடயில்ைலேய?’	என் 	அவர்	ேகட்க,
‘ஊஹும்’	என் 	அவள்	தைலயைசக்க,	அ த்த	 ர்த்தத்	திேலேய	அவர்கள்
இ வ க் ம்	'மனம்ேபால்	மாங்கல்யதாரணம்'	ெசய் 	ைவத் விட் ,	'இனியாவ

ங்ைக	மரத்த ப்	பிள்ைளயா க் 	ஏற்ெகனேவ	ெதாள்ளாயிரத் த்
ெதாண் ாற்ெறான்ப 	ேதங்காய்கைளச்	 ைற	விட் க் ம்	அந்தப்
பிரம்மச்சாரி,	எஞ்சி ள்ள	ஒேர	காைய ம்	 ைற	விட் த்	தன்	பிரார்த்தைனைய

த் க்	ெகாள்ளலாம்	அல்லவா?	அதற் க்	 க்ேக	நீ	நிற்க	மாட்டாேய?’	என்
பாதாளசாமிைய	ேநாக்கி	விக்கிரமாதித்தர்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	ேகட்க,
'ஏற்ெகனேவ	கலியாணப்	ைபத்தியம்	பி த்தி ந்த	நான்,	எனக் 	 ன்னால்
இன்ெனா வன்	கலியாணம்	ெசய் ெகாள்வைத	வி ம்ப	வில்ைல.	அதனால்
அவன்	ெசய்த	பிரார்த்தைன	நாேன	'அசரீரி'	யாயி ந் 	அவ க் ச்	ெசால்லிக்
ெகா த்த	பிரார்த்தைனயா	யி ந் ம்	அைத	நான்	நிைறேவற	விடாமல்	த த்
வந்ேதன்.	இப்ேபா தான்	எனக் க்	கலியாணமாகி	விட்டேத!	இனி	அவன்
பிரார்த்தைனக் ம்	நான்	தைடயா	யி க்கமாட்ேடன்;	கலியாணத் க் ம்	தைடயா
யி க்க	மாட்ேடன்!'	என் 	பாதாளசாமி ம்	சிரித் க்ெகாண்ேட	ெசால்ல,	அைதப்
பக்கத்திலி ந் 	ேகட் க்	ெகாண் ந்த	பிரம்மச்சாரி	அக்கணேம	தனக் ம்
கலியாணமாகிவிட்ட 	ேபான்ற	தி ப்தி டன்	அங்கி ந் 	ெசல்ல,	'ேகளாய்,
பாதாளசாமி!	இ பத் 	 ன் 	கைதக க் ப்	பின்னால்	நீ	ேபாட்ட
ேகள்விக க்ெகல்லாம்	பதில்	ெசால்லிக்ெகாண் 	வந்த	நான்,	இ பத்
நான்காவ 	ேகள்விக் 	மட் ம்	பதில்	ெசால்லாமல்	இ ப்ேபனா?	அவசியம்
ெசால்லியி ப்ேபன்.	ெசான்னால்	'பாதாளத்தின்	கைத	இந்த	 கத்தில்	 யா '
என் 	ெசால்லி	என்ைனத்	த த்தவன்	யார்	ெதரி மா?	இேதா	நிற்கிறாேன,	என்
தம்பி ம்	என் ைடய	அந்தரங்கக்	காரியதரிசி மான	சிட் ,	இவன்தான்.
இவ ைடய	ேயாசைனப்ப 	நடந்திராவிட்டால்	இவன்	ெசான்ன ேபால்	உன் ைடய
கைத ம்	 ந்தி க்கா ;	அந்தப்	பிரம்மச்	சாரியின்	பிரார்த்தைன ம்	நிைறேவறி
யி க்கா !’	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	'அந்தப்	பதிைல	இப்ேபா தான்
ெசால் ங்கேளன்?'	என் 	பவானியாகப்பட்டவள்	அப்ேபா ம்	அவைர	விடாமல்
ேகட்க,	'வயிற் க்காக	அங்ேக	ெபாய் ம்,	ஆத்மா க்காக	இங்ேக	பிராயச்சித்த ம்
ெசய் 	ெகாள் ம்	அவன்	உண்ைமயில்	பக்தன்	அல்ல;	எத்தன்.	இந்தப்	பிறவியில்
தான்	பிைழப்பதற்காக	அவன்	அங்ேக	நல்லவனாக	ந த் 	அதிகாரிையப்	பார்க்க
வ பவர்கைள	ஏமாற் கிறான்;	அ த்த	பிறவியில்	தனக் 	எந்த	விதமான
ஆபத் ம்	ேநர்ந் விடக்	 டாேத	என்பதற்காக	அவன்	இங்ேக	பரம	பக்தனாக
ந த் க்	கட ைள ம்	ஏமாற்றப்	பார்க்கிறான்!'	என் 	விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர்
ெசால்ல,	‘அெதல்லாம்	ஒன் மில்ைல;	அவன்தான்	அசல்	மனிதன்!	அப்ப
இ ப்பவனால்தான்	இந்தக்	காலத்தில்	பிைழக்க	 கிற ;	அவைனப்



ேபான்றவர்கைளத்தான்	இந்த	உலகம்	‘உத்தமர்கள்'	என் 	ேபாற் கிற !'	என்
பவானி	ெசால்ல,	‘நாய்	ேவண் மானால்	அப்ப ப்	பிைழக்கலாம்;	மனிதன்	அப்ப ப்
பிைழக்கக்	 டா !'	என் 	ெசால்லிவிட் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசல்ல,	'கைடசியாக
ஒ 	விண்ணப்பம்'	என் 	பாதாளசாமி	தைலையச்	ெசாறிவானாயினன்.	

‘என்ன?’	என்றார்	விக்கிரமாதித்தர்;	'இ ந்த	ேவைலைய	விட் விட் 	இவள்	ேகட்ட
ேகள்விக் ப்	பதில்	ேத 	அைலந்ேதன்.	இப்ேபா 	ேவைல	ேவண் ேம!'	என்றான்
பாதாளசாமி.	

‘என்ன	ேவைல	ெதரி ம்?’	என்றார்	அவர்;	‘ஒ 	காலத்தில்	ெசாந்தமாக	டாக்சி
ைவத் 	ஓட் க்	ெகாண் ந்தவன்	நான்;	அதனால்	கார்	ஓட்டத்	ெதரி ம்'	என்றான்
இவன்.	

‘அப்ப யானால்	எங்கள்	காைர	இனி	நீேய	ஓட்டலாம்;	வா!’	என் 	அவைன
அைழத் க்ெகாண் 	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தர்	காைர	ேநாக்கி	நடக்க,	சிட் ம்
அவர்கைளத்	ெதாடர்ந் 	நடப்பாராயினர்	என்றவா ...	என்றவா ...
என்றவா ....."	

இரண்டாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்	மதனா	
ெசான்ன	பாதாளக்	கைத	 ந்த 	
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ன்றாவ 	நாள்	காைல	ேபாஜனாகப்பட்டவர்	நாெளா 	ேமனி ம்	ெபா ெதா
வண்ண மாகப்	ெப த் க்	ெகாண்ேட	வந்த	தம்	ெதாந்திையக்	கவைல டன்
தடவிக்	ெகா த்தவா 	உட்கார்ந்தி க்க,	அ காைல	யாேரா	ஒ 	பிச்ைசக்காரன்
'என்ைனப்	பார்த்தீர்களா?’	என்ப ேபால்	எ ம் ம்	ேதா மாக	வந் 	அவ க்
எதிர்த்தாற்ேபால்	நின் ,	‘ஐயா,	த ம	 ைரேய!’	என் 	 ரல்	ெகா க்க,	‘இவன்
த ம ைரெயன்றால்,	நான்	த ம ைரயாகி	வி ேவனா?'	என்ப ேபால்	அவர்
ெதாந்தி	 ங்கத்	 ள்ளி	எ ந் 	அவைன	விரட் வதற்காக	நாையத்	ேதட,	அ
எங்ேகேயா	ேபாயி க்கக்	கண் ,	தாேம	நாயாகி	அவைன	‘விரட் ,	விரட் ’	என்
விரட் விட் 	வந் 	மீண் ம்	அமர,	அ காைல,	' ளிக்கவில்ைலயா,	ெவந்நீர்
தயாராயி க்கிறேத?'	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	அன்னார்	மைனயரசி	'அன்ன
நைட'க் ப்	பதிலாக	‘ஆைன	நைட.'	நடந் 	அங்ேக	வர,	'இேதா	வந் விட்ேடன்!’
என் 	அவ ம்	 க்கி	 னகி	எ ந் 	ெசன் 	 ளித் ,	 ைஜ	அைறக் ள்
ைழந் ,	 வாமி	படங்க க் ப்	பின்னால்	மைறத் 	ைவக்கப்பட் ந்த	'நிஜக்

கணக் 	ேநாட் க்க'ெளல்லாம்	சரியாயி க்கின்றனவா	என் 	ஒ 	 ைறக் 	இ
ைறயாகப்	பார்த்த	பின்,	தி நீ க் ப்	பதிலாக	 கப்ப டைர	எ த் 	ெநற்றியில்

ஒ 	கீற் 	இ த் க்ெகாண் 	ெவளிேய	வர,	அ காைல	அவ ைடய	அ ைம
நண்பர்	ஒ வர்,	"என்ன,	 ைஜெயல்லாம்	 ந்தாச்சா?"	என் 	இளித் க்
ெகாண்ேட	வந் 	அவ க் 	 ன்னால்	நிற்க,	" ந்த ,	 ந்த !”	என் 	ப
பவ்வியமாகத்	தைலைய	ஆட் யப 	அவைர	ெவளிேய	இ ந்த	நாற்காலி	ெயான்றில்
உட்கார	ைவத் ,	"இன்ைறயப்	பத்திரிைகையப்	பார்த்தீர்களா?"	என்
ெசால்லிக்ெகாண்ேட	காைலப்	பத்திரிைக	ஒன்ைற	எ த் 	அவ க் 	 ன்னால்
ேபாட் விட் த்	தாம்	மட் ம்	உள்ேள	ேபாய்	 க் 	 ட்டச்	சாப்பிட் விட் 	வந் ,
"ெகாஞ்சம்	 ன்னால்	வந்தி க்கக்	 டாேதா?	நீங்க ம்	சாப்பிட் க்கலாேம?"
என் 	அன்ைறய	' தல்	ெபாய்'ைய	அன்னா க் 	'அங் ரார்ப்பணம்'	ெசய் விட்
‘ ரஸ்'	ெசய் ெகாள்ள	ஆரம்பிக்க,	அேத	சமயத்தில்	அவ ைடய	காரியதரிசி
நீதிேதவன்	அங்ேக	பிரசன்னமாகி,	‘'நான்	வந்தாச் !”	என் 	அறிவிக்க,	"இேதா,
நா ம்	வந்தாச் !"	என் 	அவர்	தம்	அ ைம	நண்பைர	‘அந்தர'த்தில்	விட் விட் ,



மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தைரப்	பார்க்கத்	தம் ைடய	காரியதரிசி டன்	மைலயில்லா
மைலச்	சாைலக் 	விைரவாராயினர்.	
அங்ேக	அவர்கள்	இ வ ம்	'லிப்ட்' ல்	ஏறி,	 ன்றாவ 	மா க் 	வந்தகாைல,
அந்த	மா யின்	ரிஸப்ஷனிஸ்டான	ேகாமளம்	அவர்கைள	ேநாக்கிப்	பறந் 	வந் ,
"நில் ங்கள்,	நில் ங்கள்!"	என் 	ெசால்ல,	‘'ெசால் ங்கள்,	ெசால் ங்கள்!"	என்
அவர்கள்	இ வ ம்	அவைளத்	ெதாடர்ந் 	ெசல்ல,	"ேக ங்கள்,	ேக ங்கள்!”
என் 	அவள்	ெசான்ன	கைதயாவ ;	

"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	'ேகாபாலன்,	ேகாபாலன்'	என் 	ஒ 	கல் ரி	மாணவன்
ேகாபால ரத்திேல	உண் .	பி.காம்.	இ தி	ஆண் 	ப த் க்ெகாண் ந்த	அவன்
அ க்க 	காணாமற்	ேபாய்க்ெகாண் ந்தான்.	அதாகப்பட்ட ,	யாரிட ம்
ெசால்லிக்ெகாள்ளாமல்	அவன்	வீட்ைட	விட் 	எங்ேகயாவ 	ேபாய்வி வான்.
அவைனக்	காணாமல்	அம்மா	மங்களம்	அ வாள்;	அப்பா	மணவாளன்	அவைனத்
ேதட	ேவண் ய	இடங்களிெலல்லாம்	ேத விட் ,	கைடசியாகப்	ேபாலீஸ்	ஸ்ேடஷனில்
கார்	எ திக்	ெகா த் 	விட் ,	'ைபயைனக்	காேணாம்;	கண் பி த் த்
த ேவா க் ப்	பரி 	 பா	ஐந் '	என் 	பத்திரிைககளில்	அவன்	படத்ைதப்
ேபாட் 	விளம்பர ம்	ெசய்வார்.	இரண் 	நாட்க க்ெகல்லாம்	யாராவ 	ஒ வன்
வந் 	அவைனப்	பற்றி	' ப்'ைஸக்	ெகா ப்பான்;	அதன்ப 	ேபாய்ப்	பார்த்தால்	அவன்
அங்ேக	இ ப்பான்.	‘ஏண்டா,	இப்ப ச்	ெசய்கிறாய்?'	என்றால்,	'நான்	ேராலக்ஸ்
வாட்ச்	ேவண் ெமன் 	ேகட்ேடேன,	வாங்கிக்	ெகா த்தீர்களா?	ஸ் ட்டர்
ேவண் ெமன் 	ெசான்ேனேன,	வாங்கிக்	ெகா த்தீர்களா?'	என் 	இப்ப
ஏதாவ 	ெசால்வான்.	அப்பா	அவற்ைற	வாங்கிக்	ெகா ப்பேதா ,	அவைனப்
பற்றிய	‘ ப்ஸ்’	ெகா த்தவ க் ம்	 பா	ஐந் 	அ 	ைவப்பார்.	
அத் டன்	அவைரப்	பி த்த	தைலவலி	வி மா	என்றால்	விடா .	சில
நாட்க க்ெகல்லாம்	அவ க் ப்	பதிலாக	அவ ைடய	ேராலக்ஸ்	வாட்ச்ேசா,
ஸ் ட்டேரா	காணாமற்	ேபாய்வி ம்.	‘எங்ேக	ேபாச் ?'	என் 	அப்பா	ேகட்க
ேவண் ய தான்	தாமதம்,	ைபயன்	ம ப ம்	காணாமற்	ேபாய்வி வான்.	அைதத்
ெதாடர்ந் 	அம்மாவின்	அ ைக,	அப்பாவின்	ேதடல்,	ேபாலீஸில்	 கார்,
பத்திரிைககளில்	விளம்பரம்,	பரி 	 பா	ஐந் 	எல்லாம்	ெதாட ம்,	ெதாட ம்,
ெதாடர்ந் 	ெகாண்ேட	இ க் ம்.	
இப்ப 	ஒ 	 ைறயா,	இரண் 	 ைறயா?	ஏெழட் 	 ைற	அவைனத்	ேத ப்
பி த் 	அ த் ப்ேபான	அவன்	அப்பா,	ஒ 	நாள்	அ 	 றித் 	எங்கள்
விக்கிரமாதித்தைரக்	கலந் 	ஆேலாசிக்க,	‘இப்ப ம்	பிள்ைள	உண்டா?	அந்தப்
பிள்ைளையப்	பார்ப்பதற் 	 ன்னால்	அவ ைடய	வீட்ைட	நா ம்	சிட் ம்	பார்க்க
ேவண் ேம?'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	'அதற்ெகன்ன	வா ங்கள்!'	என்
அவன்	அப்பா	அவர்கள்	இ வைர ம்	அைழத் க்	ெகாண் 	தம்	வீட் க் ப்



ேபாவாராயினர்.	

ேகாபாலன்	வீட்ைட	உள்ேள ம்	ெவளிேய மாக	ஒ 	 ைறக் 	இ 	 ைற	 ற்றிச்
ற்றி	வந்த	பின்னர்,	அங்ேக	அவன்	ஒ 	ெபண் டன்	மாைல ம்	க த் மாக

நிற்ப 	ேபால்	ஒ 	படம்	இ க்கக்	கண் ,	‘இ 	என்ன	படம்?'	என்
விக்கிரமாதித்தர்	ேகட்க,	‘அவ ைடய	கலியாணப்	படம்தான்!'	என்பதாகத்தாேன
பிள்ைளையப்	ெபற்றவர்	ெசால்லிவிட் ப்	ெப ச் 	வி வாராயினர்.	

‘ஒேஹா,	கலியாணமான	ைபயனா!’	என்ற	விக்கிரமாதித்தர்	'எங்ேக	அவன்
மைனவி?’	என் 	அவைரக்	ேகட்க,	‘என்ைனக்	ேகட்காதீர்கள்;	இவைளக்
ேக ங்கள்!’	என் 	அவர்	தம்	மைனவி	மங்களத்ைதச்	 ட் க்	காட்ட,	'அந்தக்
கைதைய	ஏன்	ேகட்கிறீர்கள்?’	என் 	அவ ம்	ெப ச் 	விட்டவா
ெசான்னதாவ :	



1.	�ங்களம்	ெசான்ன	ேகாகிலம்	கைத
	

‘மயிைலயம்பதி,	மயிைலயம்பதி’	என் 	ெசால்லா	நின்ற	ஊரிேல	இவ க் 	ஓர்
அ ைமத்	தங்ைக	இ ந்தாள்.	அவள்	'ேகாகிலம்,	ேகாகிலம்’	என் 	ஒ
ெபண்ைணப்	ெபற் 	ைவத் விட் க்	கண்ைண	 னாள்.	அவள்	அப்பா
இரண்டாந்தாரமாக	ஓர்	இளம்	ெபண்ைண	மணக்க,	அந்தப்	ெபண் க் ம்	இந்தப்
ெபண் க் ம்	ஒத் 	வராமற்	ேபாக,	‘ெகா ைம,	ெகா ைம!	சித்தியின்
ெகா ைமைய	என்	தங்ைகயின்	ெபண்ணால்	தாங்க	 யவில்ைல!'	என் 	இவர்
அவைள	அைழத் க்ெகாண் 	இங்ேக	வந்தார்.	நான்	அப்ேபாேத	ெசான்ேனன்,
'இங்ேக	ஒ 	ைபயன்	இ க்கிறான்;	அவ டன்	இவள்	இ க்கேவண்டாம்'	என் .
இவர்	ேகட்கவில்ைல;	அதன்	பலன்	என்னவாகியி க் ம்	என்பைத	இந்தக்
காலத்தில்	ஒ வர்	ெசால்லியா	இன்ெனா 	வ க் த்	ெதரியேவண் ம்?	அ தான்
எல்ேலா க் ம்	ெதரிந்த	கைதயாயி க்கிறேத?	அந்தக்	'காதல்	கைத'	இங்ேக ம்
உ வாயிற் .	'ப ப் 	 வதற் 	 ன்னால்	காதல்	என்ன	ேவண் யி க்கிற
காதல்!'	என் 	நிைனத்த	நான்,	அவர்க ைடய	காத க் 	எவ்வள 	 ரம்
ட் க்கட்ைட	ேபாட	 ேமா,	அவ்வள 	 ரம்	 ட் க்கட்ைட	ேபாட்ேடன்;	பலன்

இல்ைல.	'ஒன் ,	அவைளக்	ெகாண் 	ேபாய்	அவள்	வீட் ல்	விட் வி ங்கள்;
விடாவிட்டால்	அவ க் 	உடேன	ேவ 	யாராவ 	ஒ வைனப்	பார்த்
கலியாணமாவ 	ெசய் 	ைவத் வி ங்கள்!'	என்ேறன்.	இவ க்ேகா	அவைளக்
ெகாண் 	ேபாய்	அவள்	வீட் ல்	விட	வி ப்பமில்ைல.	ஆகேவ,	இவர்	அவ க்
ஏற்றாற்ேபால்	ஒ 	ைபயைனத்	ேத னார்,	ேத னார்,	அப்ப த்	ேத னார்.	கைடசியில்
யாேரா	ஒ வன்	கிைடத்தான்.	அவ க் ம்	அவ க் ம்	இவர்	கலியாணம்	ெசய்
ைவக்கப்	ேபாக,	அந்தக்	கலியாணத்தன் ,	'உங்கள்	பிள்ைள	இந்தப்	ெபண்ேணா
ஏற்கனேவ	உற 	ெகாண் ந்தானாேம,	அைத	மைறத் 	என்	பிள்ைளயின்
க த்தில்	இவைளக்	கட்டப்பார்த்தீர்கேள?'	என் 	சம்பந்தி	வீட்டார்	தங்க க்
வந்த	'ெமாட்ைடக்க தம்’	ஒன்ைறக்	ெகாண் 	வந் 	இவரிடம்	நீட் 	மல் க்
நிற்க,	மணமக க் ப்	பக்கத்தில்	உட்கார்ந்தி ந்த	மணமகன்
ெசால்லிக்ெகாள்ளாமல்	எ ந் 	நைடையக்	கட்ட,	'அவமானம்,	அவமானம்!'	என்
ள்ளிக்	 தித்த	இவர்,	நான்	என்ன	ெசால்லி ம்	ேகட்காமல்	தம் ைடய

மகன்ைகயில்	தாலிைய	எ த் க்	ெகா த் ,	'ம்,	கட் டா	கட் !’	என் 	அேத
ர்த்தத்தில்	அவள்	க த்தில்	அவைனத்	தாலி	கட்டச்	ெசால்லிவிட்டார்,

‘சாந்திக்	கலியானத்ைத'யாவ 	அவன்	ப ப் 	 ம்	வைர	இவர்	தள்ளிப்
ேபாடக் டாதா?	அைத ம்	அன்றிரேவ	நடத்திவிட	ேவண் ெமன் 	இவர்	 தியாய்
தித்தார்.	எனக் 	ஆத்திரம்	பற்றிக்ெகாண் 	வந் விட்ட .	'அ 	எப்ப

நடக்கிறெதன் 	பார்த் வி கிேறன்!'	என் 	நான்	அவைளத்	 க்கி	ஒ



டாக்சியில்	ேபாட் க்ெகாண் 	ேபாய்,	'நீயாச் ,	உன்	சித்தியாச் !'	என் 	அவள்
வீட் ல்	அவைளத்	தள்ளி	விட் 	வந் விட்ேடன்!’	என் 	மங்களம்	தன்	கைதையச்
ெசால்லி	 க்க,	‘அப் றம்	என்ன	ஆயிற் ?’	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ேகட்க,
'யா க் த்	ெதரி ம்?	இவைரக்	ேக ங்கள்!'	என் 	அவள்	கணவைரச்	 ட் க்
காட்ட,	அவர்	ெசான்னதாவ :	
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‘கலியாணத் க் ப்	பிற 	ேகாபாலைன ம்	ேகாகிலத்ைத ம்	இவள்	பிரித்
ைவத்த 	எனக் 	அவ்வள 	உசிதமாகப்	படவில்ைல.	ஆயி ம்,	‘ப ப்ைப
உத்ேதசித் த்	தாேன	பிரித் 	ைவக்கிறாள்?’	என் 	நா ம்	ஒன் ம்
ெசால்லவில்ைல;	ைபய ம்	ஒன் ம்	ெசால்லவில்ைல.	
இங்ஙனம்	இ க் ங்காைலயில்,	ஒ 	நாள்	உடேன	தன்	வீட் க் ப்	 றப்பட்
வ மா 	ேகாகிலத்தின்	சித்தியிடமி ந் 	எனக் 	ஒ 	க தம்	வர,	'என்னேவா,
ஏேதா'	என் 	நா ம்	அலறிப்	 ைடத் க்ெகாண் 	ஓ ேனன்.	

அங்ேக	ேகாகிலம்	தைலவிரி	ேகாலமாக	ஊஞ்சல்	பலைகயின்ேமல்
உட்கார்ந்தி ந்தாள்.	அவள்	வயி 	ெகாஞ்சம்	எ ப்பாயி ந்த .	'அன்ைறயச்
சாப்பா 	ெகாஞ்சம்	 சியாயி ந் ,	ஒ 	பி 	அதிகமாகச்	சாப்பிட் ப்பாேளா,
என்னேவா?’	என் 	நிைனத்த	நான்,	'அைத	எப்ப 	அவ்வள 	ெவளிப்பைடயாகக்
ேகட்ப ?’	என் 	எண்ணி,	‘என்ன	உடம் க் ?’	என்ேறன்.	

அவ்வள தான்;	வி வி ெவன் 	அங்ேக	வந்த	அவள்	சித்தி,	'அவ ைடய
உடம் க் 	என்ன	ேக ?	 ன் 	மாதங்களாக	அவள்	 காமல்
இ க்கிறாளாக் ம்!'	என் 	என்	தைலயில்	தி ெரன் 	ஒ 	ெவ ண்ைடத்

க்கிப்	ேபாட்டாள்.	
‘அச்சச்ேசா!’	என்ற	நான்,	‘உன்ைன	இந்த	அநியாயத் க் 	உள்ளாக்கிவிட்ட	அந்த
மாபாவி	யார்	அம்மா?’	என் 	அவைள	ெமல்லக்	ேகட்ேடன்.	

'ஆமாம்;	இவைளத்தான்	அவன்	அநியாயத் க் ள்ளாக்கி	விட்டானாக் ம்?
அவைன	இவள்	அநியாயத் க்	 ள்ளாக்கிவிடவில்ைலயா?	உங்க க் 	ஏன்தான்
இந்த	ஓரவஞ்சைனேயா	ெதரியவில்ைல.	ஊசி	இடம்	ெகா க்காமல்	 ல்	 ைழந்
வி மாக் ம்?’	என் 	அவள்	சித்தி	ெபாரிந்தாள்.	

‘ க் 	ஊசி	இடம்	ெகா ப்ப ம்	ெகா க்காமல்	இ ப்ப ம்	ஊசியின்	ைகயிலா
இ க்கிற ?	அைத	ைவத் க்	ெகாண் ப்பவர்களின்	ைகயிலல்லவா
இ க்கிற ?'	என்ேறன்	நான்,	அந்த	நிைலயி ம்	அவைளக்	ெகாஞ்சம்	சிரிக்க
ைவத் 	அவள்	வாைய	அடக்க.	
அவளா	சிரிப்பாள்?	'இந்த	வக்கைணயில்	ஒன் ம்	 ைறச்சல்	இல்ைல!	நான்
அப்ேபாேத	ெசான்ேனன்,	'அவள்	எஸ்.	எஸ்.	எல்.	ஸி	வைர	ப த்த 	ேபா ம்,
ேபா ம்’	என் .	ேகட் ர்களா?	அங்ேக	அைழத் க்ெகாண் 	ேபாய்	அவைளக்
காேலஜில்	ேவ 	ேசர்த் த்	ெதாைலத்தீர்கள்!	அப்ப த்தான்	ேசர்த் த்
ெதாைலத்தீர்கேள!	அவ க் க்	கலியாணத்ைதயாவ 	பண்ணாமல்



இ ந்தீர்களா?	அைத ம்	பண்ணித்	ெதாைலத்தீர்கள்!	அப் றம்	ேகட்பாேனன்?
‘ைலெசன்ஸ்	கட் ய	நாய்'	ேபால்	அவள்	எங் 	ேவண் மானா ம்	திரிய
ஆரம்பித் விட்டாள்!	அதன்	பலன்	இப்ேபா 	அவள்	வயிற்றில்	மட் மா	வந்
வி ந்தி க்கிற ?	நம்	எல்ேலா ைடய	தைலயி ம்தான்	வந் 	வி ந்தி க்கிற !’
என் 	நான்	எதிர்பார்த்ததற் 	ேநர்	விேராதமாக	அவள்	வாய்	நீண்ட .	

‘ஸ்,	ஏன்	இப்ப 	இைரகிறாய்?	இைரயக் ய	விஷயமா	இ ?’	என்ேறன்	நான்.	

‘ ன் 	மாதங்களாக	 	மைறத்த 	ேபாதாதா?	இன் மா	
மைறக்கேவண் ம்	என்கிறீர்கள்?	இனி	ஒேர	ஒ 	வழிதான்	இ க்கிற .	ஒன்
அவள்	நாக்ைகப்	பி ங்கிக்	ெகாண் 	சாகேவண் ம்;	இல்ைல,	அவ க் ப்
பதிலாக	நாமாவ 	நாக்ைகப்	பி ங்கிக்ெகாண் 	சாக	ேவண் ம்.	இைதத்	தவிர
ேவ 	வழிேய	கிைடயா !’	

‘அதற் 	என்ன	அவசரம்	இப்ேபா ?	எதற் ம்	'யார்,	என்ன?’	என்
விசாரித் த்தான்	பார்ப்ேபாேம?'	
‘எல்லாம்	விசாரித் ப்	பார்த்தாச் !	அவள்	எங்ேக	வாையத்	திறக்கிறாள்?
ெசய்தைத ம்	ெசய் விட் 	ஊைமக்	ேகாட்டான்	மாதிரி	வாையத்	திறக்காமல்
இ க்கிறாள்!'	என் 	ெசால்லிக்ெகாண்ேட	அவள்	ேகாகிலத்தின்	கன்னத்தில்	ஓர்
இ 	இ க்கப்	ேபானாள்.	

நான்	அவைளத்	த த் ,	‘ெகாஞ்சம்	ெபா ,	நாேன	விசாரிக்கிேறன்!'	என்
ெசால்லிவிட் ,	‘ெசால்,	அம்மா!	யார்	அவன்?'	என்ேறன்.	

‘அம்மா,	அம்மா	என்றால்	ெசால்வாளா?	‘கண்ேண,	கண்ேண!'	என்
ேவண் மானால்	ெகாஞ்சிப்	பா ங்கள்;	ெசால்வாள்!'	என்றாள்	அவள்	ேகலியாக.	
ெபா ைமயிழந்த	நான்,	'ெகாஞ்ச	ேநரம்	நீ	ேபசாமல்	இ க்கமாட்டாயா?	உன்னால்
உள்ளைதச்	ெசால்பவள் டச்	ெசால்லமாட்டாள்	ேபால்	இ க்கிறேத?'	என்
அவள்ேமல்	எரிந் 	வி ந்ேதன்.	

‘என்னால்தானா	ெசால்லவில்ைல?	அவள்	அ ைம	அப்பா	ேநற் 	 வ ம்
தன்னால்	ஆன	மட் ம்	அவைளக்	ேகட் ப்	பார்த் விட் க்	கைடசியில்	என்ன
ெசய்தார்	ெதரி மா,	உங்க க் .'	

‘என்ன	ெசய்தார்?'	
'ேவ 	என்ன	ெசய்ய	 ம்?	'இனி	உன்	 கத்தில் ட	விழிக்கமாட்ேடன்’	என்
அவர்	தைலயில்	 க்காட்ைடப்	ேபாட் க்ெகாண் 	ெவளிேய	ேபாய்விட்டார்!’	

‘அடப்	பாவேம!	எப்ெபா 	தி ம்பி	வ வதாகச்	ெசால்லிவிட் ப்	ேபானார்?'	
‘அவர்	என்னிடம்	ஒன் ம்	ெசால்லிவிட் ப்	ேபாக	வில்ைல;	நான்தான்	அவர்



ேபானதிலி ந் 	இரண் 	 ழந்ைதகைளக்	ைகயில்	ைவத் க்ெகாண்
அனாைதேபால்	அ 	ெகாண் க்கிேறன்!’	என் 	அவள்	நிஜமாகேவ	அழ
ஆரம்பிக்க,	நான்	அவைளச்	சமாதானம்	ெசய் விட் ,	‘ெசால்,	ேகாகிலம்?	இந்த
விஷயம்	ேகாபால க் த்	ெதரிந்தால்	அவன்	உன்	அப்பாைவப்ேபால்	 க்காட்ைடப்
ேபாட் க்	ெகாண் 	ெவளிேய	ேபாகமாட்டான்;	உன்ைன ம்	ெகான் 	விட் த்
தன்ைன ம்	ெகான் க்	ெகாண் 	வி வான்!'	என் 	அவைள	மிரட் ேனன்.	

அவேளா	அதற் ம்	அைசந் 	ெகா க்காமல்	‘ஊஹும்!'	என் 	தைலைய
ஆட் னாள்.	எனக் 	ஆத்திரம்	பற்றிக்	ெகாண் 	வந் விட்ட ;	‘ெசால்லப்
ேபாகிறாயா,	இல்ைலயா?'	என் 	அவைளப்	பி த் 	ஓர்	உ க் 	உ க்கிேனன்.	

‘மாட்ேடன்,	மாட்ேடன்,	ெசால்லேவ	மாட்ேடன்!’	என்றாள்	அவள்,	அதற் ம்
அஞ்சாமல்.	அதற் 	ேமல்	அவைள	என்ன	ெசய்வெதன் 	என் 	ஒன் ம்
ேதான்றாமற்	ேபாகேவ,	நா ம்	அவள்	அப்பாைவப்ேபாலேவ	தைலயில்	 க்காட்ைடப்
ேபாட் க்ெகாண் 	ெவளிேய	வந் 	விட்ேடன்.	இ தான்	அந்தக்	ேகாகிலத்ைதப்
பற்றி	எனக் த்	ெதரிந்த	கைத!'	என் 	அவைளப்	பற்றிய	மர்மத்ைதத்	 லக்காமேல
மணவாளன்	தம் ைடய	'மர்மக்	கைத'ையச்	ெசால்லி	 க்க,	‘அந்த	வீட் ல்
ேவைலக்காரர்கள்	யாராவ 	உண்டா?'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	அன்னாைர
விசாரிப்பாராயினர்.	
'ேவைலக்காரர்கள்	என் 	அங்ேக	யா ம்	இல்ைல;	ேவைலக்காரி	என் 	ஒேர
ஒ த்தி	மட் ம்	உண் .	அவ ம்	இப்ேபா 	அங்ேக	ேவைல	ெசய்வதாகத்
ெதரியவில்ைல!'	என் 	மணவாளனாகப்பட்டவர்	ெசால்ல,	'அவள்	வீட்ைடத்
ெதரி மா,	உங்க க் ?'	என் 	விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர்	ேகட்க,	‘ெதரி ம்;
அவள்	இப்ேபா 	எங்கள்	வீட் க் ப்	பின்னால்தான்	இ க்கிறாள்!’	என் 	அவர்
ெசால்ல,	' ப்பி ங்கள்,	அவைள!'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	அவைர
விரட் வாராயினர்.	
சிறி 	ேநரத் க்ெகல்லாம்	ேவைலக்காரி	வந் 	விக்கிரமாதித்த க் 	 ன்னால்
நிற்க,	'ேகாகிலம்	வீட் ல்	ேவைல	ெசய்வைத	நீ	ஏன்	விட் விட்டாய்?’	என்
விக்கிரமாதித்தர்	அவைளக்	ேகட்க,	‘என்னேவா	பி க்கவில்ைல,	விட் 	விட்ேடன்!'
என் 	அவள்	விக்கிரமாதித்தைரப்	பார்க்காமல்	ேவ 	எங்ேகேயா
பார்ப்பாளாயினள்.	

‘அங்ேக	பார்க்காேத,	இங்ேக	பார்!	ஏன்	பி க்கவில்ைல?'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்
பின் ம்	ேகட்க,	'அைதக்	ேகட்காதீர்கள்,	 வாமி!	ெசான்னால்	இங்ேக
உள்ளவர்க க் ப்	பி க்கா ;	வ த்தம்	வ ம்!’	என் 	அவள்	பின் ம்	 கத்ைதத்
தி ப்ப,	'வரா ,	ெசால்?’	என் 	அவராகப்பட்டவர்	அவைள	வற் த்த,	‘நா ம்
பிள்ைள	 ட் 	ெபற்றவள்,	 வாமி!	என்னதான்	தப் த்	தண்டா	ெசய்யட் ம்;	வா ம்
வயி மாக	இ ந்த	ஒ 	ெபண்ைண	அவள்	சித்தி	அப்ப 	அ த் 	விரட்டலாமா?



அைதப்	பார்த்ததிலி ந் 	தான்	எனக் 	அங்ேக	ேவைல	ெசய்யேவ
பி க்கவில்ைல!’	என் 	அதற் ள்	கலங்க	ஆரம்பித் 	விட்ட	தன்	கண்கைள
அவளாகப்பட்டவள்	தன் ைடய	 ந்தாைனயால்	 ைடக்க,	'அழாேத!	அதற் ப்
பின்	அந்தப்	ெபண்	என்ன	ஆனாள்	என் 	உனக் த்	ெதரி மா?’	என்
விக்கிரமாதித்தர்	அவைள	ெமல்லக்	ேகட்க,	‘அந்த	ேவதைனக்	கைதைய	ஏன்
ேகட்கிறீர்கள்,	 வாமி?’	என் 	ெப ச் 	விட் க்ெகாண்ேட	அவள்
ெசான்னதாவ :	
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‘என்னேவா,	எனக் த்	ெதரிந்தைதச்	ெசால்கிேறன்.	சரியாயி ந்தால்	‘சரி'	என்
எ த் க்	ெகாள் ங்கள்;	தப்பாயி ந்தால்	என்ைன	மன்னித் வி ங்கள்.
'அப்பனாயி க்கட் ம்,	அண்ணனாயி க்கட் ம்;	வய க் 	வந்த	ஒ 	ெபண்ைண
வீட் ல்	ைவத் க்ெகாண் 	கலியாணம்	பண்ணிக்	ெகாள்ளக்	 டா ’	என்
ெபரியவர்கள்	ெசால்வார்கள்.	அைத	மீறி	அந்தக்	 ழந்ைதயின்	அப்பா
இரண்டாவ 	கலியாணம்	ெசய் ெகாண்ட 	 தல்	தப் ;	அப்ப ேய	பண்ணிக்
ெகாண்டா ம்	இைளயா க் ப்	பயந் 	அவைள	மாமா	வீட் க் 	அ ப்பி
ைவத்த 	இரண்டாவ 	தப் ;	அந்த	மாமா	வய க் 	வந்த	பிள்ைளேயா
வய க் 	வந்த	ெபண்ைணப்	பழகவிட்ட 	 ன்றாவ 	தப் ;	அப்ப ப்	பழகிய	பிற
அைத	இன்ெனா வன்	தைலயில்	கட்டப்	பார்த்த 	நான்காவ 	தப் :	அந்த
இன்ெனா வன்	விழித் க்	ெகாண்ட	பிற 	அைத	அதன்	மாமாவின்	பிள்ைளக்ேக
கட் 	ைவத்த 	சரிதான்	என்றா ம்,	கட் 	ைவத்தபின்	அவர்கள்	இ வைர ம்
பிரித் 	ைவத்த 	ஐந்தாவ 	தப் .	இத்தைன	தப் 	பண்ண	ெபரியவர்கள்	அந்தக்
ழந்ைத	பண்ண	ஒேர	ஒ 	தப் க்காக	அைத	வீட்ைட	விட்ேட	விரட் விடலாமா?

நீங்கேள	ெசால் ங்கள்!	
தாயற்ற	அ 	ந த்	ெத வில்	நின் 	அ தேபா 	என்	மன 	ேகட்கவில்ைல;	'நான்
அப்ேபாேத	ெசான்ேனேன,	ேகட்டாயா	 ழந்ைத?,	என்ேறன்.	‘என்ன	ெசான்னாய்?'
என்கிறீர்களா?	ெசால்கிேறன்;	'கன்னிப்	ெபண்ணாயி ந்தா ம்	பரவாயில்ைல;
உன்ைன	வைளய	வ ம்	பய க்ேக	உன்ைனக்	கலியாணம்	பண்ணி
ைவத் வி வார்கள்.	நீேயா	கலியாணமான	ெபண்;	இப்ப ெயல்லாம்	ெசய்யக்
டா ,	அம்மா!’	என் 	ெசான்ேனன்.	அ 	ேகட்கவில்ைல;	‘தஸ், ஸ்'	என் 	தான்

ப த்த	ேகாணல்	பாைஷயில்	ஏேதா	ெசால்லி,	என்	வாைய	அப்ேபா
அடக்கிவிட்ட .	

அைதத்	ேத 	வந்த	ைபய ம்	அப்ப 	ஒன் ம்	ேமாசமாயில்ைல;	பார்ப்பதற்
லட்சணமாய்த்தான்	இ ந்தான்.	அவ ம்	ெகாஞ்சம்	ேகாணல்	பாைஷ	ப த்தவன்
ேபாலி க்கிற .	அந்தப்	பாைஷயிேலேய	அவ ம்	அத டன்	ேப வான்.	எனக்
ஒன் ம்	 ரியா .	இெதல்லாம்	எப்ெபா 	நடக் ம்	என்கிறீர்கள்?	இர ச்
சாப்பாட் ற் ப்	பிற 	சித்தி ம்	அப்பா ம்	சிரித் ப்	ேபசிக்	ெகாண்ேட
மா யைறக் ப்	ப க்கப்	ேபாய்விட்ட	பிற 	நடக் ம்.	அப்ப த்தான்	ப க்கப்
ேபாகிறார்கேள,	அந்தக்	 ழந்ைதைய ம்	அைழத் க்ெகாண் 	ேபாய்	அவர்கள்
அங்ேக	ப க்க	ைவத் க்	ெகாள்ளக்	 டாதா?	மாட்டார்கள்;	அைதக்	கீேழேய
விட் விட் ப்	ேபாய்	வி வார்கள்.	அப்ேபா தான்	அந்தப்	பயல்	தி டைனப்	ேபால்
ப ங்கிப்	ப ங்கி	வ வான்;	இ ட் ல்	தி ட் ப்	பாைலக்	 த் 	விட் ப்	ேபா ம்



ைனையப்ேபால்	தன்	காரியத்ைத	 த் க்	ெகாண் 	ேபாய்வி வான்.	

இைத	நான்	யாரிடம்	ெசால்வ ?	எப்ப ச்	ெசால்வ ?	இப்ப த்	தின ம்	நடக் ம்
என்கிறீர்களா?	நடக்கா .	எப்ெபா ேதா	ஒ 	நாள்தான்	நடக் ம்.	இந்தக்	 த்
நடப்பதற் 	 ன்னாேலேய	இைத	நான்	யாரிட ம்	ெசால்லிவிடக்	 டா
என்பதற்காக	அவர்கள்	எனக் ப்	பலகாரம்	வாங்கிக்	ெகாண் 	வந்
ெகா ப்பார்கள்;	சில	சமயம்	பண ம்	ெகா ப்பார்கள்.	‘இெதல்லாம்	எதற் ,
ேவண்டாம்!'	என்ேபன்	நான்.	ேகட்க	மாட்டார்கள்;	கட்டாயப்ப த்திக்
ெகா ப்பார்கள்.	வாங்காவிட்டால்	‘சித்திக் ம்,	அப்பா க் ம்	பயப்ப வ
ேபாதாெதன் 	இந்தக்	 ழந்ைதகள்	நமக் மல்லவா	பயப்பட	ேவண் யி க் ம்?’
என் 	நான்	அவற்ைற	வாங்கிக்	ெகாண் 	ேபசாமல்	இ ந் 	வி ேவன்!	

இெதல்லாம்	பைழய	கைத.	 திய	கைத	என்ன	ெவன்றால்,	ந த்	ெத வில்	நின்
அ த	அந்தக்	 ழந்ைதைய	நான்	என் ைடய	வீட் க் 	அைழத்ேதன்.	அ
வரவில்ைல;	அதற் ப்	பதிலாக	'எனக் 	ஒ 	வீ 	பார்க்கிறாயா?'	என்ற 	அ .
'ஏன்.'	என்ேறன்	நான்;	‘நாங்கள்	இ வ ம்	 யி க்கத்தான்!'	என் .	அ
ெசால்லிற் .	'பார்ப்பவர்கள்	ஏதாவ 	ெசால்ல	மாட்டார்களா?'	என்ேறன்;
‘ெசான்னால்	ெசால்லட் ம்!'	என் 	அ 	எதற் ம்	 ணிந் 	நின்ற .	'இளங்கன்
பயமறியா ’	என் 	நிைனத்த	நான்,	'வீ 	கிைடக் ம்	வைர	எங்ேக	இ ப்பாய்?'
என்ேறன்.	‘ஹாஸ்டலில்	என்	சிேநகிதி	ஒ த்தி	இ க்கிறாள்;	அவ டன்
இ ப்ேபன்!'	என்ற .	'சரி,	அந்த	இடத்ைதக்	காட் ;	வீ 	கிைடத்தால்	வந்
ெசால்கிேறன்!'	என்ேறன்	நான்;	'காட் கிேறன்;	ஆனால்	நீ	அந்த	இடத்ைத	ேவ
யா க் ம்	காட் க்	ெகா த் 	விடக்	 டா !’	என்ற .	அ .	‘அப்ப ச்
ெசய்வதாயி ந்தால்தான்	எப்ெபா ேதா	ெசய்தி ப்ேபேன!'	என்ேறன்	நான்
சிரித் க்ெகாண்ேட.	அ ம்	அ வைத	மறந் 	சிரித் க்ெகாண்ேட	என்ைன
அைழத் க்ெகாண் 	ேபாய்	அந்த	இடத்ைதக்	காட் ற் .	

அைதப்	பார்த் விட் த்	தி ம் ம்ேபா ,	'ஆமாம்,	அந்தப்	பயல்	உன் டன்
த்தனம்	ெசய்ய	ஒப் க்	ெகாண்டானா?'	என்ேறன்;	‘ஒப் க்	ெகாண்டார்!’	என்ற

அ .	‘என்னேவா?	பார்க்கேவ	பார்த்தாய்,	அந்தரத்தில்	விடாதா	ஆளாகப்
பார்த்தாேய?	அைதச்	ெசால்!'	என் 	நான்	அன்ேற	அந்த	வீட் 	ேவைலக் 	ஒ

க் ப்	ேபாட் 	விட் க்	 ழந்ைதக் 	ஏற்ற	வீடாகத்	ேத 	அைலந்ேதன்.	

கைடசியாக	மாம்பலத்தில்	ஒ 	வீ 	கிைடத்த .	 ழந்ைதைய
அைழத் க்ெகாண் 	ேபாய்	அந்த	வீட்ைடக்	காட் ேனன்;	பி த்தி ந்த .	அதற்
ேமல்	அந்தப்	பய ம்	ஒ 	நாள்	வந் 	வீட்ைடப்	பார்த்தான்;	அவ க் ம்
பி த்தி ந்த .	இ வ ம்	ஒ 	நல்ல	நாள்	பார்த் 	அதில்	 ேயறினார்கள்.
இ வைர	நல்ல	 ைறயில்தான்	 த்தன ம்	ெசய் 	வ கிறார்கள்.	ஆனால்,
அவர்கள்	இ வ ைடய	 கத்தி ம்	எப்ெபா 	பார்த்தா ம்	ஏேதா	ஒ 	ேவதைன



	ெகாண் க்கிற .	அைதத்தான்	என்னால்	 ரிந் 	ெகாள்ள	 யவில்ைல!’
என் 	அவள்	தன்	'ேவதைனக்	கைத'ையச்	ெசால்லி	 க்க,	'ஏ ,	வண் யில்!'
என் 	விக்கிரமாதித்தர்	அவ க் த்	தம்	காரின்	கதைவத்	திறந்
வி வாராயினர்.	
'எதற் ,	 வாமி?’	என் 	அவள்	பீதி டன்	ேகட்க,	‘மாம்பலம்	ேபாக!’	என் 	அவர்
சாவதானமாகச்	ெசால்ல,	‘ஐேயா,	ேவண்டாம்	 வாமி!	அந்தக்	 ழந்ைதகைள
ஒன் ம்	ெசய்ய	ேவண்டாம்,	 வாமி!'	என் 	அவள்	அலற,	'ஒன் ம்	ெசய்ய
மாட்ேடன்;	நீ	ஏ ,	வண் யில்!'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	அவைள	வண் யில்
ஏற்றிவிட் ,	அவ டன்	மங்களத்ைத ம்	மணவாளைன ம்	ஏறச்	ெசால்லிவிட் ,
தா ம்	சிட் டன்	ஏறி,	'மாம்பலத் க் ப்	ேபா!’	என் 	பாதாளசாமியிடம்
ெசால்வாராயினர்.	

வண் 	மாம்பலத்ைத	அைடந்த ம்,	'எங்ேக	இ க்கிற 	அவர்க ைடய	வீ ?’
என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ேவைலக்	காரிையக்	ேகட்க,	அவள்	அவர்க ைடய
வீட்ைடக்	காட்ட,	பாதாளசாமி	வண் ையக்	ெகாண் 	ேபாய்	அவர்கள்	வீட்
வாயிலில்	நி த் வானாயினன்.	

‘இறங் ங்கள்!'	என்றார்	விக்கிரமாதித்தர்;	எல்ேலா ம்	இறங்கினார்கள்.
அவர்கைள	அைழத் க்ெகாண் 	அவர்	உள்ேள	ெசல்ல,	அங்ேக	ேகாகிலத்ேதா
இ ந்த	ேகாபாலன்	அவர்கைளப்	பார்த்த ம்	'தி தி '	ெவன் 	விழிக்க,
‘இவன்தாேன	அ க்க 	காணாமற்	ேபா ம்	உங்கள்	ேகாபாலன்?'	என்
விக்கிரமாதித்தர்	மணவாளன்	பக்கம்	தி ம்பிக்	ேகட்க,	'இவேனதான்!'	என்
அவர்	வாெயல்லாம்	பல்லாய்ச்	ெசால்ல,	‘கலியாணத் க் ப்	பிற 	நீங்கள்
ைவக்காத	தனிக்	 த்தனத்ைத	இவர்கேள	ைவத் க்	ெகாண் 	விட்டார்கள்;
அவ்வள தான்	விஷயம்.	 த்தனம்	என்றால்	 ம்மா	நடக் மா?	ெசல க் ப்
பணம்	ேவண்டாமா?	அதற் த்தான்	இவன்	அ க்க 	காணாமற்
ேபாய்க்ெகாண் க்கிறான்!	இவன்	இ க் மிடத்ைத	அவ்வப்ேபா 	உங்களிடம்
வந் 	ெசால்லி,	இவ க்காக	நீங்கள்	ெகா க் ம்	 பாய்	ஐந் ைற
வாங்கிக்ெகாண் 	ேபாய்	இவனிடம்	ெகா ப்பவர்கள்	ேவ 	யா மில்ைல;
இவ ைடய	நண்பர்கள்தான்!'	என்ற	விக்கிரமாதித்தர்,	'ஏன்	தம்பி,
அப்ப த்தாேன?'	என் 	ேகாபாலைனக்	ேகட்க,	'ஆமாம்!'	என் 	அவன்	தைலையக்
னிந் ெகாண்ேட	ெசால்ல,	‘ேகாகிலத்தின்	கலியாணத்திேபா 	ஒ 	ெமாட்ைடக்

க தம்	வந்தேத,	அைத	எ தியவன் ட	நீதாேன?'	என் 	அவர்	பின் ம்	ேகட்க,
‘நாேனதான்!'	என் 	அவன்	பின் ம்	ெசால்ல,	‘இப்ேபா 	எல்லா	மர்மங்க ம்
விளங்கி	விட்டன	அல்லவா?	இனி	என்ன	ெசய்ய	ேவண் ேமா	அைதச்
ெசய் ங்கள்;	ஆனால்	ஒன்ைற	மட் ம்	ெசய்யாதீர்கள்.	அதாகப்பட்ட ,	எந்தக்
காரணத்ைத	 ன்னிட் ம்	இனி	இவர்கைளப்	பிரித் 	ைவக்காதீர்கள்.
ப ப்பவர்கள்	எந்த	நிைலயி ம்	ப ப்பார்கள்;	ப க்காதவர்கள்	என்ன	ெசய்தா ம்



ப க்க	மாட்டார்கள்!’	என் 	ெசால்லிவிட் 	விக்கிரமாதித்தர்	நடக்க,	சிட்
அவைரத்	ெதாட வாராயினர்."	
ன்றாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	ேகாமளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி
த் விட் ,	"நாைளக் 	வா ங்கள்;	நான்காவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்	கல்யாணி

ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!’	என் 	ெசால்ல,	"ேகட்கிேறாம்,	ேகட்கிேறாம்,
ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?"	என் 	ேபாஜ ம்	நீதிேதவ ம்	வழக்கம்
ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ	இறங் வாராயினர்	என்றவா ...
என்றவா ...	என்றவா .....	
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	உஜ்ஜயினி	மாகாளிப்	பட்டணத்ைத	ஆண்ட	சாட்சாத்
விக்கிரமாதித்த	மகாராஜன்	காடா 	மாதம்,	நாடா 	மாதம்	வாழ்ந்தானல்லவா?
அேத	மாதிரி	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்த ம்	ஊட் யில்	ஆ 	மாத ம்,	ெசன்ைனயில்
ஆ 	மாத மாக	இ ப்ப ண் .	அங்ஙனம்	இ ந் 	வ ங்காைலயில்	அவர்	ஒ
சமயம்	சிட் ையச்	ெசன்ைனயிேலேய	விட் விட் ப்	பாதாள	சாமி டன்	காரில்
ஊட் க் ப்	 றப்பட,	வழியில்	அந்தக்	கார்	ப தாகி	நின் விட,	'என்னடா,
பாதாளசாமி!	இப்ப 	வந் 	அகப்பட் க்	ெகாண்ேடாேம?	ேமேல	எப்ப ப்
பிரயாணத்ைதத்	ெதாட வெதன் 	ெதரியவில்ைலேய?	பக்கத்தில்	ரயில்ேவ
ஸ்ேடஷேனா,	பஸ்	ஸ்டாண்ேடா ட	இ ப்பதாகத்	ெதரியவில்ைல.	இர
எங்ேகயாவ 	தங்கிப்	ெபா 	வி ந்த ம்	ேபாகலாம்	என்றா ம்	அதற்கேகற்ற
ஊேரா,	ஓட்டேலா	அ கில்	இ ப்பதாகத்	ெதரியவில்ைல.	என்ன	ெசய்யலாம்?	எப்ப
இந்த	நிைலைமையச்	சமாளிக்கலாம்?’	என் 	விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர்	ேகட்க,
அேதா	இ க்கிற 	பா ங்கள்	ஒ 	ேகாயில்,	அந்தக்	ேகாயில்	மண்டபத் க் ப்
ேபாய்,	அங்ேக	தங்கியி ங்கள்.	எவ்வள 	சீக்கிரம்	 ேமா	அவ்வள 	சீக்கிரம்
நான்	காைரச்	சரி	பார்த் க்	ெகாண் 	அங்ேக	வந் வி கிேறன்!'	என்
பாதாளசாமியாகப்பட்டவன்	ெசால்ல,	'அ தான்	சரி!'	என் 	விக்கிரமாதித்த ம்
அந்தக்	ேகாயிைல	ேநாக்கி	நடப்பாராயினர்.	

அங்ேக	இ ந்த	மணல்	தைரயில்	தா ம்	மீைச மாக	யாேரா	ஒ வன்	உட்கார்ந் ,
'ரத்தினம்,	ரத்தினம்’	என் 	எ வ ம்,	எ திய	பின்	அைத	அழிப்ப மாக
இ க்க,	அவைன	ேவ க்ைக	பார்த் க்	ெகாண்ேட	விக்கிரமாதித்தர்	நிற்க,	அவன்
அவைர	ஏறிட் ப்	பார்த் விட் ,	'ேபா,	ேபா!	அவள்	ெபய க் க் ட	ஆண்	வாைட
படக் டா ;	ேபா,	ேபா!'	என் 	விரட்ட,	'நீ ம்	ஆண்	பிள்ைளதாேன,	உன்	வாைட
மட் ம்	படலாமா?'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	அவைனக்	ேகட்க,
‘படலாம்	படலாம்;	அவள்	என்	அத்ைத	மகள்	ரத்தினம்.	என்	காற் 	மட் ம்
அவள்ேமல்	படலாம்,	படலாம்!'	என் 	அவ ம்	சிரிக்க,	'சரியான



ைபத்தியமாயி க் ம்ேபால்	இ க்கிறேத?'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	அத் டன்
அவைன	விட் விட் ச்	 ற் 	 ற் ம்	பார்ப்பாராயினர்.	
அ காைல,	'இங் ள்ள	ஆண்கள்	அைனவ ம்	தய 	ெசய் 	ெகாஞ்ச	ேநரம்
ெவளிேய	ேபாய்	இ ங்கள்;	இங் ள்ள	ஆண்கள்	அைனவ ம்	தய 	ெசய்
ெகாஞ்ச	ேநரம்	ெவளிேய	ேபாய்	இ ங்கள்!'	என் 	ேகாயில்	பண்டாரமாகப்பட்டவன்
வினயத் டன்	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	வர,	'எங்கைள	ஏன்	அப்பா,	ெவளிேய	ேபாகச்
ெசால்கிறாய்?'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ஒன் ம்	 ரியாமல்	ேகட்க,	'நீங்கள்
ஊ க் ப்	 ேபால்	இ க்கிற ;	அதனால்தான்	அப்ப க்	ேகட்கிறீர்கள்.	ெகாஞ்ச
ேநரம்	ெவளிேய	ேபாய்	இ ங்கள்;	ெசால்கிேறன்!'	என்பதாகத்	தாேன	அவன்
ெசால்லி	அவைர	ெவளிேய	அ ப்பிவிட் ,	'இங் ள்ள	ஆண்கள்	அைனவ ம்
தய 	ெசய் 	ெகாஞ்ச	ேநரம்	ெவளிேய	ேபாய்	இ ங்கள்;	இங் ள்ள	ஆண்கள்
அைனவ ம்	தய 	ெசய் 	ெகாஞ்ச	ேநரம்	ெவளிேய	ேபாய்	இ ங்கள்!"	என்
ெதாடர்ந் 	ெசால்லிக்ெகாண்ேட	ேபாவானாயினன்.	

அவன்	ெசான்னப ேய	அங்கி ந்த	ஆண்கள்	அைனவ ம்	ெவளிேய	வந் விட,
அந்தப்	ைபத்தியம்	மட் ம்	‘நான்	ஆண்பிள்ைளயில்ைல;	ெபண்பிள்ைள!	ஹிஹி!’
என் 	இளித் க்	ெகாண்ேட	ேமல்	 ண்ைட	எ த் த்	தாவணி	ேபால்	ேமேல
ேபாட் க்ெகாண் 	அங்ேகேய	அடம்	பி த் 	நிற்க,	'அங்ேக	ேபாங்கய்யா,	உங்கள்
அத்ைத	மகள்	உங்கைளக்	 ப்பி கிறாள்!’	என் 	பண்டாரம்	ெசால்ல,	'நிஜமாகவா,
என்ைனக்	 ப்பி கிறாளா?	ஹிஹி!’	என் 	ம ப ம்	சிரித் க்	ெகாண்ேட
அவ ம்	ெவளிேய	வந் 	வி வானாயினன்.	

அவ ைடய	நிைலையக்	கண் 	'ஐேயா,	பாவம்!’	என் 	நிைனத்த
விக்கிரமாதித்தர்	அவைன	அ தாபத் டன்	பார்க்க,	அவேனா	அவைரப்
பார்க்காமல்	சற் த்	 ரத்தில்	வா 	ேவக	மேனா	ேவகமாக	வந் ெகாண் ந்த
திைர	வண் ெயான்ைற	ேநாக்கி,	'அேதா	வந் விட்டாள்	என்	அத்ைத	மகள்,

அேதா	வந் விட்டாள்	என்	‘அத்ைத	மகள்!'	என் 	ஆனந்தக்	 த்தாட,	‘இந்த
அர்ஜுனைன	இந்த	நிைலக் 	ஆளாக்கிவிட்ட	அந்த	அல்லி	யாராயி க் ம்?'
என் 	விக்கிரமாதித்த ம்	அவைள	ஆவேலா 	எதிர்பார்ப்பாராயினர்.	
வண் 	வந் 	நின்ற .	அதில்	கட்டப்பட் ந்த	 திைர	மட் மல்ல;	அைத	ஒட் க்
ெகாண் 	வந்தவ ம்	ஒ 	ெபண்ணாகயி ந்தாள்!	அவள்	 ன்	பக்கமாக
இறங்கிப்	பின்	பக்கத்தில்	இ ந்த	ெகாக்கிையக்	கழற்றி	விட,	ரத்தினமாகப்
பட்டவள்	தன்	ேதாழிகள்	இ வ டன்	ராஜ மாரிேபால்	இறங்கி,	ராஜ மாரிேபால்
நடந் ,	ராஜ மாரிேபால்	ேகாயி க் ச்	ெசன் ,	ராஜ மாரிேபால்	தன்	வழிபாட்ைட

த் க்ெகாண் 	தி ம்ப,	'இப்ேபா 	வரலாம்;	ஆண்	பிள்ைளக ம்	உள்ேள
வரலாம்!'	என் 	பண்டாரம்	 ரல்	ெகா ப்பானாயினன்.	

அ தான்	சமயெமன் 	விக்கிரமாதித்தர்	அவைன	ெமல்ல	ெந ங்கி,	'யாரப்பா



அவள்?	என்ன	சங்கதி?'	என 	விசாரிக்க,	'இந்தக்	ேகாயில்	த மகர்த்தாவின்
ஒேர	மகள்	அவள்.	வய 	இ ப க் 	ேமல்	ஆகிற ;	இ வைர	அவள்	தன்ேமல்
ஆண்	வாைடேய	படக்	 டா 	என் 	இ க்கிறாள்.	அவ ைடய	மாமன்
மகன்தான்	சிறி 	ேநரத் க் 	 ன்னால்	நீங்கள்	இங்ேக	பார்த்த	அந்தப்
ைபத்தியம்.	அவைன	யா ம்	கவனிப்பதில்ைல;	அவன்	யாெரன் ட	அவர்கள்
ெதரிந் 	ெகாள்வ 	கிைடயா .	ஒவ்ெவா 	ெவள்ளிக்கிழைம ம்	 வாமிைய
வழிப வதற்காக	அவள்	இங்ேக	வ வாள்!	அந்தச்	சந்தர்ப்பத்ைதப்
பயன்ப த்திக்ெகாண் 	அவைளப்	பார்க்க	அவ ம்	இங்ேக	வ வான்.	அவள்
வ ம்ேபா 	அர்ச்சகர்	உள்பட	ஆண்	பிள்ைளகள்	யா ம்	இங்ேக	இ க்கக்	 டா
என்ப 	த மகர்த்தாவின்	உத்தர ?’	என் 	அவன்	ெசால்ல,	'அவள்	ஏன்	தன்ேமல்
ஆண்	வாைடேய	படக்	 டா 	என்கிறாள்?’	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ேகட்க,	'அ
அதிசயத்தி ம்	அதிசயமான	கைத!’	என் 	ெசால்லிவிட் ,	அவன்
ெசான்னதாவ :
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‘தங்கவிட்டான்	பட் ,	தங்கவிட்டான்	பட் 	என் 	ஒ 	பட் 	உண் .	அந்தப்
பட் யிேல,	'பங்கா ,	பங்கா ’	என் 	ெசால்லா	நின்ற	ஒ த்தி,	'ெபரியண்ணன்,
ெபரியண்ணன்'	என் 	ெசால்லா	நின்ற	தன்	கணவ டன்	ெப ைம	ெபாங்க
வாழ்ந் 	வந்தாள்.	அப்ப 	வாழ்ந் 	வ ங்காைலயில்	ஒ 	நாள்	இர 	யாேரா
ஒ த்தி	வந் 	அவள்	வீட் க்	கதைவத்	தட்ட,	‘யார்	அ ?’	என் 	ேகட் க்
ெகாண்ேட	வந் 	அவள்	கதைவத்	திறக்க,	‘அம்மா,	நான்	வழி	தவறி
வந் விட்ேடன்.	இன்றிர 	இங்ேக	தங்க	எனக் க்	ெகாஞ்சம்	இடம்	ெகா ங்கள்;
ெபா 	வி ந்த ம்	ேபாய்	வி கிேறன்!'	என் 	கதைவத்	தட் யவள்
ெசால்வாளாயினள்.	
பங்கா 	அவைள	ஏற	இறங்கப்	பார்த் விட் ,	‘வழி	தவறி	வந் விட்ேடன்	என்றால்
என்ன	அர்த்தம்?	வாழ்க்ைகயில்	வழி	தவறிவிட்டாயா?	இல்ைல.	பிரயாணத்தில்
வழி	தவறிவிட்டாயா?'	என் 	ேகட்க,	'பிரயாணத்தில்	தான்	வழி	தவறிவிட்ேடன்,
அம்மா!’	என் 	அவள்	ெசால்ல,	'அப்ப 	ெயன்றால்	பரவாயில்ைல!	இன்றிர 	நீ
இங்ேக	தங்கலாம்.	ஆனால்	ஒ 	நிபந்தைன!’	என் 	பங்கா 	ெசால்லி	நி த்த,
‘என்ன	நிபந்தைன?'	என் 	வந்தவள்	ேகட்பாளாயினள்.	
‘என்	கணவர்	ஒ 	மாதிரி!	நீேயா	என்ைனவிட	அழகாயி க்கிறாய்.	சந்ைதக் ப்
ேபாயி க் ம்	அவர்	வந் 	பார்த்தால்	நிச்சயம்	என்ைன	மறந் வி வார்!	ஒன்
ேவண் மானால்	ெசய்;	நீ	ஆண்	ேவடம்	ேபாட் க்ெகாள்.	இன்றிர 	இங்ேகேய
தங்கலாம்;	ெபா 	வி ந்த ம்	ேபாய்விடலாம்'	என் 	பங்கா 	ெசால்ல,	'சரி!’
என் 	அவ ம்	ஆண்	ேவடம்	ேபாட் க்ெகாண் 	அங்ேக	தங் வாளாயினள்.	

சந்ைதக் ப்	ேபாயி ந்த	ெபரியண்ணன்	வந்தான்;	நைடயில்	ஆண்	ேவடம்	தரித் ப்
ப த் க்	ெகாண் ந்த	வழி	தவறி	வந்தவைளப்	பார்த்தான்.	‘யார்	இவன்?
எதற்காக	இவைன	அவள்	இங்ேக	ப க்க	ைவத்தி க்கிறாள்?’	என் 	நிைனத்த
அவன்	ஆண்	ேவடக்காரிையத்	தட் 	எ ப்பி,	‘யாரப்பா	நீ,	எங்ேக	வந்தாய்?	இங்ேக
ஏன்	ப த்தி க்கிறாய்?'	என் 	ேகட்க,	‘நான்	ஒ 	வழிப்ேபாக்கன்.	இ ட்
விட்டதால்	இன்றிர 	இங்ேக	தங்கக்	ெகாஞ்சம்	இடம்	ெகா க் ம்ப 	அம்மாைவக்
ேகட்ேடன்.	ெகா த்தார்கள்;	ப த் க்ெகாண் க்கிேறன்!'	என் 	அவளாகப்பட்ட
அவன்	ெசால்ல,	ெபரியண்ணன்	அவைள	ஏற	இறங்கப்	பார்த் விட் ,	‘இன்றிர
மட் ந்தாேன	இங்ேக	தங்கப்	ேபாகிறாய்?	பரவாயில்ைல;	தங் .	ஆனால்	ஒ
நிபந்தைன!'	என் 	அவ ம்	தன்	மைனவிையப்	ேபாலேவ	ெசால்லி	நி த்த,	'என்ன
நிபந்தைன?'	என் 	வந்தவள்	வியப்பின்	மி தியால்	வாையப்	பிளப்பாளாயினள்.	
‘என்	மைனவி	ஒ 	மாதிரி!	நீேயா	என்ைனவிட	அழகாயி க்கிறாய்.	ந 	இரவில்



அவள்	என்ைன	மறந் 	உன்ைனத்	ேத 	வந்தா ம்	வந் விடக் ம்.	ஒன்
ேவண் மானால்	ெசய்;	நீ	ெபண்	ேவடம்	ேபாட் க்ெகாள்.	உனக் ம்	வம்பில்ைல;
எனக் ம்	வம்பில்ைல.	'நான்	பார்க் ம்ேபா 	ஆணாயி ந்தவன்	இப்ேபா 	எப்ப
ெபண்ணானாள்?'	என் 	என்	மைனவி	நிைனப்பாேள	என் 	நீ	கவைலப்பட
ேவண்டாம்,	உன்ைன	எ ப்பி	ெவளிேய	அ ப்பி	விட்டதாக ம்,	உனக் ப்	பின்னால்
வந்த	ேவ 	யாேரா	ஒ 	ெபண் க் ப்	ேபானாற்	ேபாகிறெதன் 	ெகாஞ்சம்	இடம்
ெகா த்ததாக ம்	நான்	அவளிடம்	ெசால்லிவி கிேறன்!'	என் 	ெபரியண்ணன்
ெசால்ல,	'நல்ல	மைனவி,	நல்ல	கணவன்!’	என் 	தனக் ள்	சிரித் க்	ெகாண்ேட
வந்தவள்	‘ம்’	என் 	தைலைய	ஆட் 	விட் ,	‘விதிேய!'	என் 	அவ க்காகப்	ெபண்
ேவடம்	தாங் வ ேபால்	தாங்கி,	‘இத் டனாவ 	இவர்கள்	இ வ ம்	ஆைள
விடேவண் ேம?’	என்ற	கவைல டன்	அங்ேக	மீண் ம்	ப ப்பாளாயினள்.	
ெபா 	வி ந்த ;	ப க்ைகைய	விட் 	எ ந் 	வந்தாள்	பங்கா .	தான்
ஆணாக்கிவிட் ப்ேபான	ெபண்	ம ப ம்	ெபண்ணாகியி ப்பைதக்	கண்டாள்;
தி க்கிட்டாள்.	அ த்த	கணேம	ஆத்திரம்	பற்றிக்ெகாண் 	வந் விட்ட
அவ க் .	'அ ,	கள்ளி!	நான்	ேபாட்ட	ஆண்	ேவடத்ைத	ஏன்	கைலத்தாய்?	என்

ஷைன	மயக்கவா?'	என் 	'ஓ'ெவன் 	இைரந்தாள்.	

'ஐையேயா!	நான்	கைலக்கவில்ைல,	அம்மா!	அவர்தான்	வந் ,	‘என்	மைனவி	ஒ
மாதிரி!'	என் 	ெசால்லி,	இந்தப்	ெபண்	ேவடத்ைதப்	ேபாட் க்ெகாள்ளச்
ெசான்னார்!'	என் 	அவள்	ைகையப்	பிைசந்தாள்.	
'அப்ப யா	சமாசாரம்?’	என் 	அவள்	தி ம்ப,	‘என்ன	சமாசாரம்?'	என்
ேகட் க்ெகாண்ேட	ெபரியண்ணன்	ப க்ைகயைறைய	விட் 	ெவளிேய	வர,
‘என்ைன	நம்பாத	உங்க டன்	இனி	நான்	ஒ 	கணம் ட	வாழமாட்ேடன்!’	என்
ெசால்லிக்ெகாண்ேட	அவள்	'தி தி 'ெவன் 	 ழக்கைடக் 	ஓ ,	அங்கி ந்த
கிணற்றில்	'ெதா க ர்'	என் 	 தித் ,	 ன் 	வாய்	தண்ணீைர	'ெமாடக்,
ெமாடக்'	ெகன் 	 த் 	 ச் 	வி வைத	அக்கணேம	மறப்பாளாயினள்!'
என்பதாகத்தாேன	பண்டாரம்	தன்	கைதையச்	ெசால்லி	 க்க,	'அந்த
பங்கா க் ம்	இந்த	ரத்தினத் க் ம்	என்ன	சம்பந்தம்?'	என்பதாகத்தாேன
விக்கிரமாதித்தர்	ேகட்க,	'அங்ேகதான்	இ க்கிற 	அதிசயத்தி ம்	அதிசயம்!
அந்த	பங்கா தான்	இந்த	ரத்தினமாம்.	 ன்	பிறவியில்	பங்கா வாயி ந்த	அவள்,
இந்தப்	பிறவியில்	ரத்தினமாகப்	பிறந்தி க்கிறாளாம்!'	என் 	பண்டாரம்	ெசால்ல,
'அதற் 	ஏதாவ 	அைடயாளம்	காட் னாளா?'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	பின் ம்
ேகட்க,	'காட் னாள்,	ஏேதா	ஒர்	இ ந் ேபான	வீட்ைட ம்,	அதற் ப்
பின்னாலி க் ம்	ஒ 	பா ங்கிணற்ைற ம்	‘இ தான்	நான்	வாழ்ந்த	வீ ;
இ தான்	நான்	வி ந்த	கிண '	என் !'	என்பதாகத்	தாேன	பண்டாரம்	ெசால்ல,
'அங்ேக	அவ க் த்	ெதரிந்தவர்கள்,	உறவினர்கள்	யாராவ 	இ ந்தார்களா?'
என்பதாகத்தாேன	விக்கிரமாதித்தர்	பின் ம்	ேகட்க,	'இ ந்த 	ஒ 	க ைத ம்,



அதன்	 ட் ம்.	ஆனால்	அவற் க் 	அவைளத்	ெதரியவில்ைல;	அவ க் ம்
அவற்ைறத்	ெதரியவில்ைல!'	என் 	பண்டாரமாகப்பட்டவன்	ெசால்ல,
விக்கிரமாதித்தராகப்	பட்டவர்	சிரித் க்ெகாண்ேட	அவன்	ேதாளில்	ஒ 	தட் த்
தட் ,	'அந்த	ரத்தினம்	இந்தக்	ேகாயிைலத்	தவிர	ேவ 	எங்ேகயாவ
ேபாவ ண்டா?'	என் 	ேகட்க,	'ேபாவ ண் ,	பால விக் த்	தினம்	 ளிக்க!'
என் 	பண்டாரம்	ெசால்ல,	'எங்ேக	இ க்கிற 	அந்தப்	பால வி?,	என்
விக்கிரமாதித்தர்	ேகட்க,	'இங்கி ந் 	ெதற்ேக	இரண் 	கல்	ெதாைலவில்
இ க்கிற !'	என் 	அவன்	ெசால்ல,	'நன்றி'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்லி
விட் ,	அந்தப்	ைபத்தியத்ைதத்	ேத 	ெவளிேய	வந் 	 ற் ற் ம்
பார்ப்பாராயினர்.	
‘யாைரப்	பார்க்கிறீர்கள்?’	என் 	அங்கி ந்த	ஒ வன்	அவைரக்	ேகட்க,	‘இங்ேக
ஒ 	ைபத்தியக்காரன்	இ ந்தாேன,	அவைனப்	பார்த்தீர்களா?'	என் 	அவர்
அவைனக்	ேகட்க,	'அேதா,	அவன்	அந்தக்	 திைர	வண் க் ப்	பின்னால்	ஓ க்
ெகாண் க்கிறான்!'	என் 	அவன்	அந்தப்	ைபத்தியம்	ெசன்ற	திைசைய
அவ க் ச்	 ட் க்	காட் வானாயினன்.	

‘அவைனப்	பி க்க	என்ன	வழி?’	என் 	ஒ 	வழி ம்	ேதான்றாமல்	விக்கிரமாதித்தர்
அப்ப ேய	நிற்க,	அந்தச்	சமயத்தில்	பாதாளசாமி	கா டன்	அவ க் ப்	பின்னால்
வந் 	நின் ,	அவர்	ஏ வதற்காகக்	காரின்	கதைவத்	திறந் 	விட,	‘நல்ல
சமயத்தில்	வந்தாய்!'	என் 	அவர்	அதில்	ஏறிக்ெகாண் ,	'அேதா	ேபாகிற 	பார்,
ஒ 	 திைர	வண் !	அதற் ப்	பின்னால்	ஒ வன்	தைல	ெதறிக்க
ஓ க்ெகாண் க்கிறான்	அல்லவா?	அவைனப்	பி !’	என் 	ெசால்ல,	பாதாளசாமி
ஒேர	 க்கில்	வண் ையக்	ெகாண் 	ேபாய்	அவ க் 	அ ேக	நி த்த,	அைதக்
கண்ட ம்,	‘ஐயா,	ஐயா!	என்ைனக்	ெகாஞ்சம்	ஏற்றிக்ெகாண் 	ேபாய்	என்	அத்ைத
மகளிடம்	விட் வி கிறீர்களா,	ஐயா?'	என் 	அவனாகேவ	அவர்கைளக்	ேகட்க,
'அதற்ெகன்ன,	ஏறிக்	ெகாள்!'	என் 	அவைன	வண் யில்	ஏற்றிக்ெகாண் ,
அவர்கள்	அந்தக்	 திைர	வண் ையத்	ெதாடர்ந் 	ெசல்வாராயினர்.	
வழியில்,	'அத்ைத	மகள்தான்	ஆண்	வாைடேய	 டா 	என்கிறாேள,	அவளிடம்	நீ
ஏன்	ேபாகேவண் ம்	என்கிறாய்?'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ேகட்க,	‘ேபானால்
க த்ைதப்	பி த்தாவ 	ெவளிேய	தள்ள	மாட்டாளா,	அதனாலாவ 	பட் ப்	ேபான்ற
அவள்	ைக	என்ேமல்	படாதா?	என்ற	ஆைசயால்தான்!'	என் 	அவன்	ஏக்கத்ேதா
ெசால்ல,	‘அெதல்லாம்	ேவண்டாம்.	நான்	ெசால்கிறப 	ெசய்;	அவள்	உன்ைனக்
கலியாணம்	ெசய் ெகாண் 	வி வாள்!'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,
'நிஜமாகவா,	நிஜமாகவா?'	என் 	அவன்	 திக்க,	'நிஜமாகத்தான்,
நிஜமாகத்தான்!'	என் 	அவ ம்	 தித் க்ெகாண்ேட	ெசால்லி	அவைன	உட்கார
ைவத் ,	‘அத்ைத	மகள்	ெசால் ம்	 ற்பிறப் க்	கைதைய	நீ	ேகட் க்கிறாயா?'
என் 	ேகட்க,	'ேகட் க்கிேறன்!	ேகட் க்கிேறன்!'	என் 	அவன்	ெசால்ல,



'அந்தக்	கைதையத்	ெதாடர்ந் 	நீ ம்	ஒ 	கைத	ெசால்ல	ேவண் ம்!'	என் 	அவர்
ெசால்ல,	'என்ன	கைத!'	என் 	அவன்	ேகட்க,	'அவள்	ெசால் ம்	அேத
கைதையத்தான்	நீ ம்	ெசால்ல	ேவண் ம்.	ஆனால்	'பங்கா 	கிணற்றில்	வி ந்
ச் 	விட	மறந்தாள்!'	என்பேதா 	நீ	கைதைய	 த் விடக்	 டா ;	'பார்த்தான்

ெபரியண்ணன்;	அன்றிர 	வீட் க் 	வந்த	அகதி	உண்ைமயில்	ஆண்	அல்ல
ெவன்பைத ம்,	ெபண்ணாயி ந்த	அவ க் 	அந்த	ேவடத்ைதப்	ேபாட் 	விட்டவள்
தன்	மைனவிதான்	என்பைத ம்,	அதற் க்	காரணம்	அவள்	தன்ேமல்
ெகாண் ந்த	சந்ேதகந்தான்	என்பைத ம்	அவன்	அறிந்தான்.	அறிந்த	பின்,	'இனி
ஏ 	ஜன்மத் க் ம்	இந்தப்	ெபண்கைளத்	தி ம்பிப்	பார்க்க	மாட்ேடன்!’	என்
அவ ம்	கிணற்றில்	 தித்தான்,	 ச்ச	விட	மறந்தான்!'	என் 	 க்க	ேவண் ம்.
அந்தப்	ெபரியண்ணேன	நீ	என் ம்	ெபண்	வாைடேய	எனக் க்	 டாெதன் ம்	நீ
ெசால்ல	ேவண் ம்.	என்ன	ெசால்கிறாயா?'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ேகட்க,
‘ெசால்கிேறன்,	ெசால்கிேறன்?'	என் 	அவன்	ெசால்ல,	‘இப்ேபா 	ெசால்லாேத;
நான்	ெசால்?’	என் 	ெசால் ம்	ேபா 	‘ெசால்!'	என் 	அவர்	ெசால்ல,	'ஆகட் ம்;
அப்ப ேய	ஆகட் ம்!’	என் 	அவன்	தைலையப்	பலமாக	ஆட் 	ைவப்பானாயினன்.	

ம 	நாள்	காைல;	பாதாளசாமிையக்	கா டன்	ஒ 	மைலய வாரத்தில்	நிற்க
ைவத் விட் 	விக்கிரமாதித்தர்	ைபத்தியத்ைத	அைழத் க்ெகாண்
பால விக் ச்	ெசல்ல,	அ காைல	ரத்தினம்	 ளித் விட் த்	தன்	ேதாழிமா டன்
ராஜ மாரிேபால்	நடந் 	அவர்க க் 	எதிர்த்தாற்ேபால்	வர,	விக்கிரமாதித்தர்
சட்ெடன் 	ைகேயா 	ெகாண் 	வந்தி ந்த	திைரையப்	ைபத்தியத் க்
ன்னால்	விரித் ப்	பி த் ,	‘எட் ப்	ேபாங்கள்,	எட் ப்	ேபாங்கள்!'	என்

அவர்கைள	ேநாக்கிச்	ெசால்ல,	'ஏன்?’	என் 	அவர்கள்	ேகட்க,	'ெபண்	வாைட
ேவண்டாதா	ெபரியண்ணன்	அம்மா,	இவர்!	எட் ப்	ேபாங்கள்,	தய 	ெசய் 	எட் ப்
ேபாங்கள்!’	என் 	அவர்	பின் ம்	ெசால்ல,	‘இ 	என்ன	அதிசயம்?	ஏட் க் ப்
ேபாட் யாக	இ க்கிறேத!	ெபண்	வாைட	ஏன்	பி க்காதாம்	இவ க் ?'	என்
ரத்தினம்	 க்கின்ேமல்	விரைல	ைவக்க	மறந் 	வாயின்ேமல்	விரைல	ைவத் க்
ேகட்க,	‘ெசால்லப்பா	கைதைய,	திைரக் ப்	பின்னாலி ந்ேத	ெசால்?'	என்
விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	ைபத்தியம்	அவர்	ெசான்ன	கைதைய	அப்ப ேய
தி ப்பிச்	ெசால்வானாயினன்.	

அைதக்	ேகட்ட	ரத்தினம்,	‘ஆ!	இப்ெபா தல்லவா	எனக் 	உண்ைம	 ரிகிற !
அவர்ேமல்	சந்ேதகம்	ெகாண் 	நான்	அந்த	அகதிக் 	ஆண்	ேவடம்	ேபாடலாம்;
அவர்	என்	ேமல்	சந்ேதகம்	ெகாண் 	ெபண்	ேவடம்	ேபாடக்	 டாதா?	தாராளமாகப்
ேபாடலாம்.	இெதல்லாம்	ஒ வைரெயா வர்	 ரிந் 	ெகாள்ளாததால்	வந்த	விைன;
ேபாகட் ம்.	ேபான	ஜன்மத்தில்தான்	நாங்கள்	ஒ வைர	ெயா வர்	 ரிந்
ெகாள்ளாமல்	ெசத்ேதாம்;	இந்த	ஜன்மத்திலாவ 	ஒ வைர	ெயா வர்
ரிந் ெகாண் 	வாழ்கிேறாம்!'	என் 	ெசால்ல,	விக்கிரமாதித்தர்	திைரைய



விலக்கி,	'என்னப்பா,	இப்ேபா 	ெபண்	வாைட	படலாமா?’	என் 	' ன்னாள்
ெபரியண்ண'ைனக்	ேகட்க,	‘படலாம்,	படலாம்!'	என் 	அவன்	பரவசத் டன்
ெசால்ல,	அதற் ள்	அவைன	இனம்	கண் 	ெகாண்ட	ரத்தினத்தின்	ேதாழிகளில்
ஒ த்தி,	'இவர்	ேவ 	யா ம்	இல்ைலய ,	உன்ைனச்	 ற்றிச்	 ற்றி	வந்
ெகாண் ந்த	உன்	மாமன்	மகன்தான்!'	என் 	ெசால்ல,	‘யாராயி ந்தால்	என்ன?
ேபான	ஜன்மத்தில்	கிைடத்த	 ண்ணியவாேன	இந்த	ஜன்மத்தி ம்
கிைடத்தாேர,	அைதச்	ெசால்!'	என் 	ரத்தினமாகப்பட்டவள்	தன்	மாமன்
மகைனேய	கலியாணம்	ெசய் ெகாண் ,	தன்னால்	அவ க் ப்	பி த்த
ைபத்தியத்ைத ம்	ெதளிய	ைவப்பாளாயினள்."	
நான்காவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	கல்யாணி	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி

த் விட் ,	"நாைளக் 	வா ங்கள்;	ஐந்தாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்
மேனான்மணி	ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!'	என் 	ெசால்ல,	ேபாஜ ம்
நீதிேதவ ம்	"ேகட்கிேறாம்,	ேகட்கிேறாம்,	ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?"
என் 	வழக்கம்ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ	இறங் வாராயினர்
என்றவா ...	என்றவா ...	என்றவா ...	
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	எங்கள்	விக்கிரமாதித்தர்	ஊட் யிலி ந்த	காைல	யாேரா
ஒ வன்	வந் 	அவர்	வீட் க்	கதைவத்	தட்ட,	'யார்	அ ?’	என்
ேகட் க்ெகாண்ேட	வந் 	அவர்	கதைவத்	திறக்க,	'இந்த	அநியாயத்ைதப்
பார்த்தீர்களா?	ேநற் வைர	நன்றாகப்	ேபசிக்ெகாண் ந்தவர்	இவர்;	இன் 	ேபச

யாதவராகப்	ேபாய்விட்டார்.	நாங்க ம்	யார்	யாரிடேமா	காட் ப்
பார்த் விட்ேடாம்;	ஒ வரா ம்	இவைரப்	ேபச	ைவக்க	 யவில்ைல.	கைடசியில்
‘உங்களால்தான்	ேபச	ைவக்க	 ம்’	என் 	உங்கைள	ெதரிந்த	ஒ வர்
ெசான்னார்;	உடேன	இங் 	அைழத் க்	ெகாண் 	வந்ேதாம்!'	என் 	வந்தவர்
ெசால்ல,	‘யார்	இவர்?	என்ன	நடந்த ?'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்
ேகட்க,	‘அப்ப ெயான் ம்	விேசஷமாக	நடந் விடவில்ைல.	பிரபல
பத்திரிைகெயான்றின்	சினிமா	நி பர்	இவர்.	ேநற் 	ெவளிப் றக்காட்சிகள்
சிலவற்ைறப்	படம்	பி ப்பதற்காக	இங்ேக	ஒ 	சினிமா	ேகாஷ் 	வந்தி ந்த .	அதில்
கலந் ெகாள்வதற்காக	இரவல்	சங்கீத	சாகித்ய	சரச	சல்லாப	உல்லாச	உதயஸ்ரீ ம்
வந்தி ந்தாளாம்.	அவ ைடய	அ ைம	ெப ைமகைளப்	பற்றித்	தன்	பாட்டனார்
ெசால்ல	இவர்	ேகட் க்கிறார்.	அதிலி ந் 	அவைளப்	பார்க்க	ேவண் ம்,
அவ டன்	ேபசேவண் ம்	என் 	இவர்	 யாய்த்	 த்தி க்கிறார்.	அதற்
இங்ேக	ஒ 	சந்தர்ப்பம்	வாய்த்த ம்	அவைளப்	ேபட் 	காணப்	ேபாயி க்கிறார்.
‘நீங்கள்	சாப்பி ம்	இட் லியின்	 ற்றள 	என்ன,	காப்பிைய	அ ன்ஸ்	கணக்கில்
அளந் 	 க்கிறீர்களா,	அளக்காமேல	 க்கிறீர்களா?'	என்ெறல்லாம்
ேகட் விட் க்	கைடசியாக	‘இப்ேபா 	உங்க க் 	என்ற	வயதாகிற ?'	என்
ேகட் க்கிறார்.	அவள்	'பதினா !’	என் 	ஒ 	வார்த்ைத	ெசான்ன	பாவம்,	‘ஆ!’
என் 	அப்ப ேய	 ர்ச்ைச	ேபாட் க்	கீேழ	வி ந்தி க்கிறார்!	அவள்	பயந் ேபாய்,
‘உதவி,	உதவி,	ஓ 	வா ங்கள்,	ஓ 	வா ங்கள்!’	என் 	கீச் க்	கீச்ெசன் 	 வ,
நான்	'என்னேவா,	ஏேதா'	என் 	ஓ ப்	ேபாய்ப்	பார்த்ேதன்.	' ர்ச்ைச	தாேன?'	என்
கத்தில்	 ளிர்ந்த	நீைரத்	ெதளித் 	விசிறிப்	பார்த்ேதன்.	 ர்ச்ைச

ெதளிந் விட்ட ;	ேபச் த்தான்	தி ம்பவில்ைல!'	என் 	வந்தவர்	ைகையப்	பிைசய,
'கவைலப்படாதீர்கள்;	என் டன்	இ க் ம்	பாதாளசாமி	ஒ 	கைத	ெசான்னால்



ேபா ம்;	ேபசா	நி பர்	ேப ம்	நி பராகிவி வார்!’	என்பதாகத்தாேன
விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர்	வந்தவ க் 	அபயம்	அளிக்க,	'எங்ேக	அந்தப்
பாதாளசாமி?	கைதையச்	ெசால்லச்	ெசால் ங்கள்,	சீக்கிரம்!'	என்பதாகத்தாேன
ேபசா	நி ப ம்,	அவ ைடய	ேப ம்	ேதாழ ம்	அவன்	கைதையக்	ேகட்கத்
தயாராவாராயினர்.	
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‘ேகாலி ட்,	ேகாலி ட்	என் 	ெசால்லா	நின்ற	ேகாடம்பாக்கம்	பதியிேல	'ேகாபதி,
ேகாபதி'	என் 	ஒ 	படாதிபதி	உண் .	அவர்	தமக்காகப்	 கத்ைதத்
ேத னாேரா,	'ைபனான்ஷியர்'க க்காகப்	 	 கத்ைதத்	ேத னாேரா,	அல்ல
படத் க்காகத்தான்	 கத்ைதத்	ேத னாேரா	அ 	எனக் த்	ெதரியா ;
எப்ெபா 	பார்த்தா ம்	 கத்ைதத்	ேத க்ெகாண்ேட	இ ந்தார்.	அங்ஙனம்
ேத க்ெகாண் ந்த	காைலயில்,	அவர்	ஒ 	நாள்	'ெகாஞ்சம்	 தந்திரமாகத்
தாகசாந்தி	ெசய் விட் 	வ ேவாேம!’	என் 	தம்	காரில்	ெபங்க க் ப்	ேபாக,
அந்தச்	சமயம்	பார்த் 	அங்கி ந்த	ஒ 	கடன்காரன்	அவ ைடய	காைரப்	பறி தல்
ெசய் ெகாள்ள,	'ேத டா!'	என் 	அவர்	தி ம்பி	வ ங்காைல	'பி ந்தாவனம்
எக்ஸ்பிர'ஸில்	தி ம்பி	வ வாராயினர்.	
இப்ப யாகத்தாேன	அவர்	தி ம்பி	வ ங்காைலயில்,	அதிஅதிஅதி	 ப ப ப
ெசளந்தரியவதி	ஒ த்தி	தன்	தா டன்	அவர்	இ ந்த	ெபட் க் ள்	ஏறி	உட்கார,
அவைளப்	பார்த்த	படாதிபதி,	‘இவள்	சேராஜாேதவியாக	இ ப்பாேளா,	ேக.	ஆர்.
விஜயாவாக	இ ப்பாேளா?’	என் 	ஒ கணம்	நிைனத் ,	மைலத் -ம கணம்,
'இல்ைலயில்ைல,	இவள்	ெஜயலலிதாேவதான்!'	என் 	பாவித் ,	 ரித் -பின்னர்,
‘அவர்களில்	யா ம்	இவ க் 	அ கில் ட	நிற்க	 யா .	இவள்	யாேரா,	என்ன
ேபேரா?	‘ேமக்-அப்'	இல்லாமேலேய	இவள்	அழ 	'கீ	ைலட்'ைடப்	ேபால
ெஜாலிக்கிறேத,	‘ேமக்-அப்'	ேபாட்டால்	'ஆர்க்	ைலட்'ைடப்ேபால	ெஜாலிக் ம்
ேபாலி க்கிறேத?	ஆகா!	ெபங்க ரிேல	இவள்	கிைடத்தி ந்தால்,	‘என்	காைர
'ஜப்தி'	ெசய்த	கடன்கார க் 	 ன்னால்	இவைளக்	ெகாண் ேபாய்
நி த்தியி ந்தால்,	‘இ க் ம்	கடன்	இ க்கட் ம்;	ேமற்ெகாண் 	எவ்வள
ேவண் ம்?’	என் 	அவன்	இவைளப்	பார்த் க்ெகாண்ேட	என்ைனக்
ேகட் ப்பாேன!	ேபாச்ேச	ேபாச்ேச	ேபாச்ேச,	ஓர்	அரிய	அரிய	அரிய	சந்தர்ப்பம்
அனாவசியமாக	அனாவசியமாக	அனாவசியமாகக்	ைகந விப்	ேபாச்ேச	ேபாச்ேச
ேபாச்ேச!'	என் 	பலவாறாகச்	சிந்தித் ,	நிந்தித் ,	‘ ழந்ைதயின்	ெபயர்	என்ன
அம்மா?’	என் 	அவள்	தாயாைர	‘ஐஸ்	கிரீம்'	ேபால்	உ கிக்	ேகட்க,	'அவள்	ெபயர்
ெதரிந் 	உமக் 	என்ன	ஆகேவண் ம்?	ேபாம்	ஐயா,	ேபாம்!	என் 	அவள்	'ஹாட்
காப்பி'	ேபால்	 கத்ைதத்	தி ப்ப,	‘சனியன்,	சனியன்,	சனியன்!	சினிமா
நட்சத்திரங்க க் ப்	பின்னால்தான்	தாய்	என்ற	ெபயரிேலா,	தகப்பன்	என்ற
ெபயரிேலா,	கணவன்	என்ற	ெபயரிேலா	இப்ப 	ஏதாவெதா 	சனியன்	வந்
ெதாைலகிறெதன்றால்	இவ க் ப்	பின்னா மா	இப்ப 	ஒ 	சனியன்	வந்
ெதாைலய	ேவண் ம்?’	என் 	அவ க் த்	ெதரியாமல்	தம்	தைலயில்	தாேம



இரண் 	தட் த்	தட் க்ெகாள்ள,	அைத	எப்ப ேயா	பார்த் விட்ட	அந்த
அதிஅதிஅதி	 ப ப ப	ெசளந்தரியவதி	' க்'ெகன் 	சிரிக்க,	அந்தச்	சிரிப்பால்
அவர்கள்	இ ந்த	ெபட் 	 ரா ம்	' பீ'ெரன் 	ெவளிச்சம்	பர வ 	ேபான்ற	ஒ
பிரைமக் 	உள்ளாகி	அவர்	திக் க்கா வாராயினர்.	அந்த	திக் 	 க்காடலில்,
'ஐேயா,	இ 	என்ன?	பினாகாபல்	ஒளிேயா,	சிக்னல்	பல்	ஒளிேயா
ெதரியவில்ைலேய?	இவ க் 	மட் ம்	சினிமாவில்	ந க்க	ேவண் ெமன்ற	ஆைச
ஒ 	 ளி	இ ந் விட்டால்	ேபா ம்,	இவைளக்	ெகாண் 	ேபாய்	சினிமாவி ம்
ந க்க	ைவக்கலாம்.	‘ைபனான்ஷியர்'கள்	சிலைரப்	ைபத்தியம்	பி த் 	அைலய ம்
ெசய்யலாம்.	அதற் 	இந்தச்	சனியன்	இவைள	விடா ேபால்	இ க்கிறேத?	என்ன
ெசய்யலாம்?	அவளிடமி ந் 	இவைள	எப்ப ப்	பிரிக்கலாம்?'	என் 	அவர்
ேயாசித் க்	ெகாண் க்க,	அதற் ள்	காட்பா 	ஜங்ஷ க் 	வந்த	வண் 	அங்ேக
'உஸ்'ெஸன் 	ெப ச் 	விட் க்ெகாண்ேட	நிற்க,	தா ம்	மக ம்	'சட்'ெடன்
இறங்கி	அவைரத்	தி ம்பித்	தி ம்பிப்	பார்த் க்ெகாண்ேட	ெசல்வாராயினர்.	
‘பாவி,	என்	உடம்பிலி ந் 	உயிைரப்	பிரித் 	எ த் க்	ெகாண் 	ேபாவ ேபால்
ேபாகிறாேள!	அ க்க 	நடக் ம்	ரயில்	விபத் 	இப்ேபா 	நடந்தி க்கக்	 டாதா?
அதில்	சிக்கி	அந்தச்	சண்டாளி	மட் ம்	ெசத்தி க்கக்	 டாதா?	அப்ப 	ஏதாவ
நடந்தி ந்தா ம்	அந்தப்	ெபண் க் 	ஆ தல்	 வ ேபால்	 றி,	அவைளக்
ேகாலி ட் க் 	அ த் க்	ெகாண் 	ேபாயி க்கலாம்.	இப்ேபா 	அதற் ம்	வழி
யில்ைலேய!	தா ம்	இறங்கி	அவர்கைளத்	ெதாடர்ந் 	தான்	என்ன	பயன்?
‘ ழந்ைதயின்	ெபயர்	என்ன	அம்மா?'	என் 	அத்தைன	அ ைமயாகக்
ேகட்டதற்ேக	'அவள்	ெபயர்	ெதரிந் 	உமக் 	என்ன	ஆக	ேவண் ம்?’	என்
அந்தக்	கிராதகி	எரிந் 	வி ந்தாேள,	அப்ப ப்பட்டவள்	தம்மிடம்	அதற் 	ேமல்
என்ன	ேபசிவிடப்	ேபாகிறாள்?	'ஏ ம்	ேபச	ேவண்டாம்!'	என்பதற்காகத்தான்	அவள்
அப்ப 	எரிந் 	வி ந்தாேளா,	என்னேவா?’	என்ெறல்லாம்	ேயாசித் க்	ெகாண்ேட
படாதிபதி	 ற் ற் ம்	பார்க்க,	அவர்கள்	உட்கார்ந்தி ந்த	இடத்தில்	பளிச்ெசன்
ஏேதா	மின்ன,	'ஆ!	கிைடத் 	விட்ட ,	கிைடத்ேத	விட்ட !	அவள்
கிைடக்காவிட்டா ம்	அவள்	பின்னலிலி ந் 	ந வி	வி ந்த	ஒ 	தி ப்
கிைடத் 	விட்ட .	கிைடத்ேத	விட்ட !	இைதக்	ெகாண்டாவ 	அவைள	ஏதாவ
ெசய்ய	 மா,	எப்ப யாவ 	கவர	 மா?’	என் 	சட்ெடன் 	அைத	எ த் த்
தம்	சட்ைடப்	ைபயில்	ைவத் க்ெகாண் ,	'தா ம்	இறங்கி	அவர்கைளத்
ெதாடரலாமா?	ெதாடர்ந் 	ேபாய்	இைதக்	ெகா க் ம்	சாக்கில்	அவர்க டன்
இன்ெனா 	 ைற	ேபசிப்	பார்க்கலாமா?'	என் 	நிைனத் ,	கைனத் ,	இ மி,
ெச மி,	'எதற் ம்	ேபாய்த்தான்	பார்ப்ேபாேம!’	என் 	அவர்	 ணிந் 	வண் ைய
விட் 	இறங்க,	அ 	காைல	'எங்ேக,	எங்ேக?’	என் 	அவைரத்	ேத ம்
கண்க டன்	அங் 	ஓேடா ம்	வந்த	அவ ைடய	‘ப்ெராட ன்	எக்ஸிகி ட் வ்'
பிரபாகர்,	‘உங்கைள	இந்தக்	ேகாலத்தில்	பார்க்கவா	என்	உடம்பில்	உயிர்	இ ந்த ,
இ க்கிற ,	இ க்கப்	ேபாகிற ?	எத்தைனேயா	பாடாவதி	படங்க க் -ஐ	ஆம்



சாரி-'பாக்ஸ்	ஆப்	ஹிட்'	படங்க க் 	அதிபதியான	நீங்களா	ேகவலம்	இந்தப்
பி ந்தாவனம்	எக்ஸ்பிரஸில்	வ வ ?	அைதப்	பார்க்கவா	என்	கண்கள்	இ ந்தன,
இ க்கின்றன,	இ க்கப்ேபாகின்றன?	அவற்ைற	இன்ேற,	இப்ெபா ேத,
இக்கணேம	 டாக்கிக்ெகாண் 	வி கிேறன்,	பா ங்கள்!’	என் 	தன்	சாவிக்
ெகாத்திலி ந்த	கத்திைய	எ த் க்	‘கண்ணப்ப	நாயனா'ைரப்	ேபால	அவன்	தன்
கண்கைளக்	 த்திக்	ெகாள்ளப்	ேபாக,	'பக்தா,	ெமச்சிேனாம்!'	என்பைதப்ேபால்
படாதிபதி	அைதத்	த த் ,	‘என்ன	விஷயம்,	எங்ேக	வந்தாய்?'	என் 	ேகட்க,
'ெபங்க ரில்	உங்கள்	கார்	பறி தலான	ெசய்தி	என்	காதில்	வி ந்த .
ெகாதிப்பதற் 	உங்கள்	உடம்ைபப்	ேபாலேவ	என்	உடம்பி ம்	ரத்தம்
இல்லாததால்தாேனா	என்னேவா,	என்	 க்கில்	வியர்த்த .	'ஏன்	 க்
வியர்க்கிற ?	என் 	ஒ 	கணம்	அந்த	வியர்க் ம்	 க்கின்	ேமல்	விரைல	ைவத்
ேயாசித் ப்	பார்த்ேதன்.	'இ க்கேவ	இ க்கிற 	பிைரேவட்டாக்சி;	அைத
எ த் க்ெகாண் 	ேபாய்	நாம்	ஏன்	நம்	படாதிபதியின்	மானத்ைதக்
காப்பாற்றக் டா ?’	என் 	ேதான்றிற் .	உடேன	எ த்ேதன்	ஓட்டம்;	ஒ 	பிைரேவட்
டாக்சிக்காரைனப்	பி த்ேதன்.	மாதம்	 பா	எ 	வாடைக	ேபசி,	ஏ	ஒன்	டாக்சி,
ஒன்ைற	எ த் க்	ெகாண் 	ெபங்க க் ப்	பறந்ேதன்;	நீங்கள்	பாக்கி
ைவத்தி க் ம்	ஓட்டல்கைளெயல்லாம்	விட் விட் ப்	பாக்கி	ைவக்காத
ஓட்டல்கைள	மட் ம்	'அல ,	அல ’	என் 	அலசிப்	பார்த்ேதன்;	காணவில்ைல.
கைடசியில்	அந்தப்	'பைழய	 கம்	பாமா'	ெசான்னாள்,	நீங்கள்	பி ந்தாவனம்
எக்ஸ்பிரஸில்	ெசன்ைனக் ப்	ேபாய்விட் ர்கள்	என் .	உடேன	கண்ணில்	ரத்தம்
வ ய	அைத	விரட் க்ெகாண் 	வந் 	உங்கைள	இந்தக்	காட்பா யில்	பி த்ேதன்.
வாடைகையப்	பற்றி	உங்க க் க்	கவைல	ேவண்டாம்.	மாதா	மாதம்	அைதக்
ெகா க்க	ேவண் ெமன்ற	அவசியமில்ைல;	படம்	என் 	ஒன் 	எ த் 	 த் ,
ெவளியிட் ,	அ 	ஓ னால்	ெகா க்கலாம்;	ஓடா	விட்டால்,	‘அ த்த	படத் க்
ஆகட் ம்!'	என் 	ெசால்லி	விடலாம்.	அதற்காக	அவன்	காைர	'ஜப்தி'
ெசய்வதாயி ந்தா ம்	தன்	காைரத்தான்	ஜப்தி	ெசய் 	ெகாள்ள	ேவண் ேம
தவிர,	நம்மிடம்	ஜப்தி	ெசய்வதற் ம்	ஒ 	கா ம்	இ க்கப்	ேபாவதில்ைல.	ஆகேவ,
நமக் 	ஒன் ம்	நஷ்டமில்ைல;	அவ க் த்தான்	நஷ்டம்.	‘அவன்	ேபானால்
ேபாகிறான்’	என் 	நாம்	இன்ெனா 	பிைரேவட்	டாக்சிக்காரைனப்	பார்த் க்
ெகாள்ளலாம்.	வா ங்கள்;	வந் 	காரில்	ஏறிக்ெகாள் ங்கள்.	வ ம்ேபா
எவ்வள 	கம்பீரமாகக்	காரில்	வந்தீர்கேளா,	அவ்வள 	கம்பீரமாகப்	ேபா ம்ேபா ம்
காரிேலேய	ேபாய்	இறங் ங்கள்!'	என் 	அைழக்க,	‘நா 	டஜன்	ேசாடா	வாங்கி
விட் 	நாற்ப 	டஜன்	ேசாடா,	என் 	கணக் 	எ தினா ம்	இப்ப 	ஒ
ப்ெராட ன்	எக்ஸிகி ட் வ்	இந்த	ஜன்மத்தில்	தமக் க்	கிைடப்பானா?'	என்
ெமய்	சிலிர்த் ,	ேமனி	சிலிர்த் 	அவர்	அவ க் ப்	பின்னால்	ேபாவாராயினர்.	
ஸ்ேடஷ க் 	ெவளிேய	நி த்தி	ைவக்கப்பட் ந்த	பிைரேவட்	டாக்சியில்
படாதிபதிைய	ஏற்றி	உட்கார	ைவத்த ம்,	'ஏன்	ஒ 	மாதிரியாயி க்கிறீர்கள்?’	என்



ப்ெராட ன்	எக்ஸிகி ட் வ்	பிரபாகர்	ஓர்	'இ 'க் 	எப்ெபா ம்	ேகட்ப ேபால்
அவைரக்	ேகட்க,	அ தான்	சமயெமன் 	அவர்	தாம்	கண்ட	' 	 க'த்ைதப்	பற்றி
அவனிடம்	 ட்ைட	 ட்ைடயாக	அவிழ்த் விட,	அவ்வளைவ ம்	ெபா ைம டன்
ேகட் விட் ,	'இவ்வள தாேன,	அவள்	ெபயர்	என்ன?’	என் 	அவன்	அவைரக்
ேகட்க,	‘அ தாேன	ெதரியவில்ைல,	ெதரிந்தால்	ராமநாமத்ைத
ஜபித் க்ெகாண் ப்ேபேன!'	என் 	அவர்	உதட்ைடப்	பி க்க,	'அவள்	எப்ப
இ ந்தாள்,	எப்ப 	இ மினாள்,	எப்ப த்	 ம்மினாள்?'	என் 	அவன்	அவைரக்
' ைட,	 ைட'	என் 	 ைடய,	தம்மால்	 ந்த	வைர	படாதிபதி	அவைள
வர்ணித் த்	தள்ளிவிட் ,	'இேதா	பார்த்தாயா,	இந்தத்	தி ப் 	ஒன் தான்
அவளிடமி ந் 	எனக் க்	கிைடத்த .	இைதக்	ெகாண் 	ேபாய்க்	ெகா க் ம்
சாக்கிலாவ 	அவளிடம்	இன்ெனா 	 ைற	ேபசிப்	பார்க்கலாம்	என் தான்	நான்
வண் ைய	விட் 	இறங்கிேனன்.	அதற் ள்	நீ	வந் விட்டாய்;	அவர்க ம்	ேபாய்
விட்டார்கள்.	இனி	என்ன	ெசய்வ ?	இைதக்	ெகாண் 	ேபாய்	 ைஜ
அைறயிலாவ 	ைவக்கலாெமன் 	பார்க்கிேறன்!'	என் 	ெநஞ் 	ெநக் கச்
ெசால்ல,	'கவைலப்படாதீர்கள்;	இந்த	தி ப் ைவக்	ெகாண்ேட	அவைள	நான்
கண் பி த் 	உங்கள்	கால யில்	ெகாண் 	வந் 	ேசர்க்கிேறன்.	நீங்கள்	ேபாய்
வா ங்கள்!’	என் 	அவன்	அந்தத்	தி ப் ைவ	அவரிடமி ந்
வாங்கிக்ெகாண் ,	அவைரக்	ேகாலி ட் க் 	அ ப்பி	ைவப்பானாயினன்.	

‘இனி	பயமில்ைல,	ஜயேம!'	என் 	படாதிபதி	ேகாபதி	ேதர்ந் ,	ெதம்பாகிக்
ேகாலி ட்ைட	ேநாக்கிச்	ெசல்ல,	அவர்	ெகா த்த	தி ப் டன்	காட்பா ைய	'நரி
வலம்'	வ வ 	ேபால்	ஒ 	வலம்	வந்த	பிரபாகர்,	அங்கி ந்த	ஒ 	ெபரியவைர
அ கி,	'இங்ேக	நைகக்	கைடகள்	ஏதாவ ண்டா?'	என் 	விசாரிக்க,	'இங்ேக
ஒன் மில்ைல;	ேவ ரில்தான்	இ க்கிற !'	என் 	அவர்	ெசால்ல,	அவன்
அங்கி ந்த	ஜட்கா	வண் களில்	ஒன்ைறப்	பி த் க்ெகாண் 	ேவ க்
வ வானாயினன்.	

வழியில்,	‘சிறி 	ேநரத் க் 	 ன்னால்	ஒ 	தா ம்	மக ம்	பி ந்தாவனம்
எக்ஸ்பிரஸிலி ந் 	இறங்கி	வந்தார்கேள,	அவர்கள்	எந்த	வண் யில்	ஏறினார்கள்?
எந்த	ஊ க் ப்	ேபானார்கள்	என் 	உனக் த்	ெதரி மா?’	என் 	அவன்
வண் க்காரைன	விசாரிக்க,	'எத்தைனேயா	ேபர்	வ கிறார்கள்.	எத்தைனேயா
வண் களில்	ஏ கிறார்கள்,	எத்தைனேயா	ஊர்க க் ப்	ேபாகிறார்கள்.
அவர்களில்	எந்தத்	தாையக்	கண்ேடாம்	நாங்கள்,	எந்த	வண் ையக்	கண்ேடாம்
நாங்கள்,	எந்த	ஊைரக்	கண்ேடாம்	நாங்கள்?'	என் 	அவன்	தன்	ைகைய	அகல
விரிக்க,	அவன்	 திைரைய	விரட் வ ேபால	இவன்	அவைன	‘சரி	சரி,	ேபா	ேபா!’
என் 	எரிச்ச டன்	விரட் வானாயினன்.	

ேவ ர்	வந்த ;	வண் 	நின்ற .	இறங்கினான்.	பிரபாகர்;	ஏறி	இறங்கினான்
ஒவ்ெவா 	நைகக்	கைடயாக.	‘இ 	உங்கள்	கைட	நைகயா,	இ 	உங்கள்	கைட



நைகயா?'	என் 	ேகட்ட தான்	மிச்சம்;	கிைடத்த	பதில்,	இல்ைல,	இல்ைல,
இல்ைல!’	
கைடசியாக	ஒ 	கைடக்காரர்	ெசான்னார்,	‘இ 	கைட	நைகயில்ைல,	ைக	ேதர்ந்த
ஆச்சாரி	யாேரா	ெசய்தி க்கிறான்!'	என் .	‘அந்த	ஆச்சாரிைய	உங்க க் த்
ெதரி மா?'	என் 	அவன்	அவைர	ஆவேலா 	ேகட்டான்.	கிைடத்த	பதில்,
‘ெதரியா ,	ெதரியா ,	ெதரியா !’	

‘சரி,	ெதரிந்தவன்	எங்ேக	இ ப்பான்?’	என் 	அவன்	காட்பா ைய	ஒ 	வலம்
வந்த ேபால	ேவ ைர ம்	ஒ 	வலம்	வர,	அங்ஙனம்	வந்தகாைல	ஓர்	ஆச்சாரியின்
கைட	அவன்	கண்ணில்	பட,	 கேம	கிைடத் விட்ட	 ரிப்	ேபா 	அவன்	அவைர
ெந ங்கி,	'ஐயா,	ெபரியவேர!	அ 	பவத்தில்	சிறந்தவேர!	பார்க்காத	ஆச்சாரிகைள
ெயல்லாம்	பார்த்தவேர!	இந்தத்	தி ப் 	ெசய்த	ஆச்சாரிைய	உமக் த்
ெதரி மா?’	என் 	தன்	ைகயிலி ந்த	தி ப்	 ைவக்	காட் க்	ேகட்க,	அவர்
அைத	வாங்கி	ஒ 	 ைறக் 	இ 	 ைறயாகத்	தி ப்பிப்	தி ப்பிப்	பார்த் விட் ,
'இ 	வள்ளிமைல	ஆச்சாரி	ெசன்னிமைல	ெசய்த	ேவைல!'	என் 	ெசால்ல,
'அப்ப யா	சங்கதி?	இந்தா ம்,	ஐந் 	 பா!'	என் 	அவரிடம்	ஓர்	ஐந் 	 பா
ேநாட்ைட	எ த் 	நீட் விட் ,	அவன்	உடேன	வள்ளிமைலக் ச்	ெசல்வானாயினன்.	

அங்ேக	ெசன்னிமைல	ஆச்சாரிையக்	கண் ,	'இந்தத்	தி ப் 	நீங்கள்
ெசய்த தாேன?'	என் 	பிரபாகர்	ேகட்க,	'ஆமாம்,	நான்தான்	ெசய்ேதன்!'	என்
அவர்	ெசால்ல,	‘யா க் ச்	ெசய் 	ெகா த்தீர்கள்	என் 	ெகாஞ்சம்	ெசால்ல

மா?’	என் 	அவன்	பின் ம்	ேகட்க,	'ெகாஞ்சம்	என்ன,	நிைறயேவ
ெசால்கிேறேன!	இ 	தன்	தங்ைகக்காக	அண்ணன்	ெசய் 	ெகா த்த	தி ப் !'
என் 	அவர்	பின் ம்	ெசால்ல,	‘யார்	அந்தத்	தங்ைக,	யார்	அந்த	அண்ணன்?’
என்பதாகத்தாேன	அவன்	ேகட்க,	'தங்ைக	அபயம்;	அண்ணன்	ஆ ரான்.	அவன்
தன்	தங்ைகைய ம்	தாைய ம்	இங்ேக	தவிக்க	விட் விட் ,	'இேதா	இரண்ேட
வ டத்தில்	வந் வி கிேறன்!'	என் 	அந்தமா க் ப்	ேபானான்;	இ ப
வ டங்களாகி ம்	தி ம்பி	வரவில்ைல.	அவைனக்	காணாத	 க்கத் டேனேய
அவன்	தாய்	ெசத்தாள்;	தங்ைகக் க்	கலியாணமாகி	அவ ம்	இப்ேபா 	ஒ
ெபண்ைணப்	ெபற் 	ைவத் க்ெகாண் ,	அேதா	ெதரிகிறேத,	அந்தக்	ேகா
வீட் ல்தான்	அவ க்காகக்	காத்தி க்கிறாள்!’	என்பதாகத்தாேன	அவர்	ெசால்லி,
அவர்க ைடய	வீட்ைட ம்	அவ க் க்	காட்ட,	'அந்தப்	ெபண்ணின்	ெபயர்
என்னெவன் 	ெதரி மா	உங்க க் ?’	என் 	அவன்	ேகட்க,	‘ெதரி ேம,
தீபநாயகி!'	என் 	அவர்	ெசால்ல,	‘இந்தா ங்கள்,	 பா	பத் !’	என் 	அவரிடம்
பத் 	 பா	ேநாட்ெடான்ைற	எ த் ப்	ப ஷி டன்	நீட் விட் ,	அவன்	கைடத்
ெத ைவ	ேநாக்கி	அவசர	அவசரமாகச்	ெசல்வானாயினன்.	

அங்ேக	அந்தமானிலி ந் 	அப்ேபா தான்	தி ம்பிய	அண்ணன்ேபால்	அவன்	தன்



உடன்	பிறவாத்	தங்ைகக் ம்,	அவள்	தனக்காகப்	ெபற் 	ைவத்தி க் ம்
மக க் ம்	பழம்,	பலகாரம்,	 ணி,	மணி	எல்லாம்	வாங்கிக்ெகாண் 	வந் ,
'அபயம்!	அம்மா,	அபயம்!’	என் 	ஆச்சாரி	காட் ய	ேகா 	வீட் க்	கதைவத்	தட்ட,
‘யார்	அ ?’	என் 	ேகட் க்	ெகாண்ேட	வந் 	தீபநாயகி	கதைவத்	திறக்க,
'வா யம்மா,	தீபநாயகி!	என்ைனத்	ெதரிகிறதா	உனக் ?	நான்தாண் யம்மா,	உன்
மாமன்	அம்மா	எங்ேக	ேபாய்விட்டாள்?	என் 	உற ைற	ெகாண்டா க்ெகாண்ேட
அவன்	உள்ேள	 ைழவானாயினன்.	

அதற் ள்	அ க்கைளயிலி ந்த	அபயம்	அவ ைடய	 ரைலக்	ேகட் 	ெவளிேய
வர,	'என்ன	தங்கச்சி,	என்ைன	மறந் 	விட்டாயா?'	என் 	அவன்	அவைளக்	ேகட்க,
‘யார்	நீங்கள்?’	என் 	அவள்	 ழம்ப,	'நான்தான்	ஆ ரான்;	உன்	அ ைம
அண்ணன்.	அந்தமா க் ப்	ேபாயி ந்ேதன்,	இல்ைலயா?	இ ப
வ டங்க க் ப்	பிற 	இப்ேபா 	தான்	தி ம்பி	வ கிேறன்!’	என் 	அவன்
அளக்க,	அவள்	அைத	அப்ப ேய	நம்பித்	தன்	ைகயிலி ந்த	ஏனம்	தன் ைடய
ைகைய	விட் 	ந வ டத்	ெதரியாமல்,	‘அண்ணா!	அம்மா	உன்ைனப்
பார்க்காமேல	கண்ைன	 விட்டார்கேள,	அண்ணா!’	என் 	ஓேடா ம்	ெசன்
அவைனக்	கட் ப்	பி த் க்ெகாண் 	கண்ணீர்	வ ப்பாளாயினள்.	

அப் றம்	என்ன,	அந்தத்	தீபநாயகிையக்	ெகாண் 	வந் 	ேகாபியிடம்	ேசர்ப்ப
அப்ப ெயான் ம்	கஷ்டமாயில்ைல	அவ க் ;	‘எல்ேலாைர ம்ேபால	இவைள	நான்
கலியாணம்	ெசய் ெகாண்டால்	என்ன	நடக் ம்	இரண் 	பிள்ைளகள்	பிறக் ம்;
அவ்வள தான்!	அைதவிட	இவள்	இ க் ம்	ெகாள்ைள	அழ க் 	இவைள
சினிமாவில்	ேசர்த் விட்டால்	இப்ப 	ஆகிவிடலாம்,	அப்ப 	ஆகி	விடலாம்!’	என்
அவன்	அபயத் க் 	ஆைச	காட்ட,	'இனி	என்	இஷ்டம்	என்ன	அண்ணா
இ க்கிற ?	உன்	இஷ்டம்,	அவள்	இஷ்டம்!’	என் 	அவள்	ஒ ங்க,	‘இனி	நீ
தீபநாயகி	இல்ைல	'தீபஸ்ரீ!'	என் 	அந்தத்	தீபஸ்ரீைய	அைழத் க்	ெகாண்
அவன்	அக்கணேம	ேகாலி ட் க் த்	தி ம் வானாயினன்.	

வழியில்,	'ஒ 	ேவ க்ைக	ெசய்கிறாயா?'	என் 	அவன்	தீபஸ்ரீையக்	ேகட்க,	‘என்ன
ேவ க்ைக	ெசய்ய	ேவண் ம்,	மாமா?'	என் 	அவள்	அவைனக்	கடாவ,
'ேகாலி ட் ல்	'ேகாபதி,	ேகாபதி'	என் 	ஒ 	படாதிபதி	இ க்கிறார்.	என்	ஆ யிர்
நண்பரான	அவ க் 	நான்	ஏற்ெகனேவ	ஒ 	க தம்	எ தியி க்கிேறன்,	உன்ைன
இன் 	அைழத் 	வ வதாக	அதனால்	அவர்	உன்ைன	அங்ேக	ஆவேலா
எதிர்பார்த் க்	ெகாண் ப்பார்.	அந்த	ஆவலில்	அவர்	என்ைனப்பற்றி	என்ன
நிைனக்கிறார்	என்பைத	நான்	ெதரிந் ெகாள்ள	ேவண் ம்;	அதற்காக	நீ	அவரிடம்
ஒ 	ெபாய்	ெசால்ல	ேவண் ம்!'	என் 	ெசால்ல,	‘என்ன	ெபாய்,	மாமா?'	என்
அவள்	அந்த	‘மாமா'ைவ	விடாமல்	ெசால்லிக்	ேகட்க,	‘வ ம்ேபா 	நாம்	இ வ ம்
ஒ 	டாக்சி	ேபசிக்ெகாண் 	வந்ததாக ம்,	அந்த	டாக்சி	விபத் க் ள்ளாகி	அதில்
நான்	இறந் விட்டதாக ம்	நீ	அவரிடம்	ெசால்ல	ேவண் ம்!'	என் 	அவன்	ெசால்ல,



‘அ 	நிஜமாகேவ	நடந் விடக்	 டாேத,	மாமா!’	என் 	அவள்	ந ங்க,
'ைபத்தியேம!	இதற்ெகல்லாம்	நீ	இப்ப 	பயந் விடக்	 டா ;	இைத	விடப்
பயங்கரங்கெளல்லாம	சினிமா	உலகில்	நடக் ம்.	அதற்ெகல்லாம்	நீ	இப்ேபாேத
தயாராகிவிட	ேவண் ம்!'	என் 	அவன்	அவைளத்	தட் க்	ெகா க்க,	‘அப்ப ேய
ெசய்கிேறன்	மாமா!’	என் 	அவள்	ெசப் வாளாயினள்.	
ேகாலி ட்	வந்த ;	‘ேகாபதி	பிக்சர்'ஸும்	வந்த .	தீபஸ்ரீ டன்	அங்ேக	வந்த
பிரபாகர்	அவைள	மட் ம்	உள்ேள	அ ப்பிவிட் த்	தான்	வராந்தாவில்	மைறந்
நிற்க,	ேகாபதிையக்	கண்ட	தீபஸ்ரீ,	'பி ந்தாவானம்	எக்ஸ்பிரஸில்	தன்ைனப்
பார்த் ,	‘ ழந்ைதயின்	ெபயர்	என்ன?’	என் 	 ைழந்தவரல்லவா	இவர்!'	என்
பிரமிக்க,	'நீ	நிைனப்ப 	சரிதான்!	அவன்	இவேனதான்!'	என் 	அவர்	தம்	சினிமா
வாைட'ேயா 	அவைள	வி ங்கிவி பவர்ேபால்	பார்த் க்	ெகாண்ேட	ெசால்ல,
'என் டன்	வந்தவர்	பாவம்,	வழியில்	டாக்சி	விபத் க் ள்ளாகி	வாையப்
பிளந் விட்டார்!’	என் 	அவர்	அவைனப்	பற்றிக்	ேகட்காவிட்டா ம்,	அவேள
அவைனப்	பற்றி	அவரிடம்	மறக்காமல்	ெசால்ல,	'அவன்	ேபானால்	இன்ெனா வன்;
நீ	வா,	நாம்	 	அைறக் ப்	ேபாய்	 	என் 	இ ப்ேபாம்!'	என் 	அவர்
அைதப்	ெபா ட்ப த்தாமல்	அவைள	ஆைச டன்	அைழக்க,	அைதக்	ேகட்
வராந்தாவில்	இ ந்த	பிரபாகரின்	இதயம்	'டக்'ெகன் 	நிற்க,	அவன்	அப்ப ேய

ண் 	கீேழ	வி ந் 	‘ஆத்ம	சாந்தி'	அைடவானாயினன்.'	

பாதாளசாமி	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் 	விட் ,	‘பிரபாகர்	ெசத்ததற்
யார்	காரணம்?	அவனா,	ேகாபியா?'	என் 	விக்கிரமாதித்தைரக்	ேகட்க,	அவர்
ேவண் ெமன்ேற	ேபசா	நி பைர	ஒ 	கண்ணால்	பார்த்தப ,	‘பிரபாகர்தான்!’	என்
இன்ெனா 	கண்ணால்	பாதாளசாமிையப்	பார்த் க்	ெகாண்ேட	ெசால்ல,	அைதக்
ேகட்ட	ேபசா	நி பர்	தன்ைன	மீறிய	அதிர்ச்சிக் ள்ளாகி,	‘இல்ைலயில்ைல;	அவன்
ெசத்ததற் 	அந்த	நன்றி	ெகட்ட	ேகாபிதான்	காரணம்!’	என் 	ஆேவசத் டன்
கத்த,	‘ேபசிவிட்டார்!	ேபசா	நி பர்	ேபசிவிட்டார்!’	என் 	விக்கிரமாதித்தர்
சிரித் க்ெகாண்ேட	ெசால்லி,	அந்தப்	ேப ம்	நி பைர	ேப ம்	ேதாழ டன்	அ ப்பி
ைவப்பாராயினர்."	
ஐந்தாவ 	மா யின்	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	மேனான்	மணி	இந்தப்	'ேபசா	நி பர்
கைத'ையச்	ெசால்லி	 த் 	விட் ,	“நாைளக் 	வா ங்கள்;	ஆறாவ 	மா
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்	ேமாகனா	ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!’	என் 	ெசால்ல,
"ேகட்கிேறாம்,	ேகட்கிேறாம்,	ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?"	என்
ேபாஜ ம்	நீதிேதவ ம்	வழக்கம்ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ
இறங் வாராயினர்	என்றவா ...	என்றவா ...	என்றவா …	
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	ஒ 	நாள்	மாைல	எங்கள்	விக்கிரமாதித்தர்	ஊட் யில்	உலா
வந் ெகாண் ந்த	காைல,	அவ க் 	எதிர்த்தாற்ேபால்	ெநற்றியில்
தி மண் டன்	‘உங்கைளப்	பார்க்கத்தான்	அ ேயன்	வந் ெகாண் க்கிேறன்!'
என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	ஒ 	ெபரியவர்	வியர்க்க	வி வி க்க	வந் 	நிற்க,
‘யார்	நீங்கள்,	என்ன	ேசதி?'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ஒன் ம்	 ரியாமல்	ேகட்க,
'உட்கா ங்கள்,	ெசால்கிேறன்!'	என்ற	அவைர	உட்கார	ைவத் ,	தா ம்	உட்கார்ந்
தி மண்காரர்	ெசான்னதாவ :	

‘உயர்தரப்	பள்ளிக் டம்	ஒன்றின்	தைலைம	ஆசிரியன்	நான்;	ெபயர்
பள்ளிெகாண்டான்.	அதனால்	பள்ளிக்	 டத் க் 	வந்த ம்	அ ேயன்	பள்ளி
ெகாள்ள	ஆரம்பித் 	வி ேவேனா	என் 	நீங்கள்	தவறாக	நிைனத் விடக்	 டா ,
அ ேய க் 	வீட் ம்	 க்கம்	வ வ 	கிைடயா ;	பள்ளிக் டத்தி ம்	 க்கம்
வ வ 	கிைடயா .	காரணம்.	என்	ஒேர	மகன்	கலியெப மாைளப்	பற்றிய
கவைலதான்!’	என் 	அந்த	'அ ேயன்'	தம்	ெநற்றி	வியர்ைவைய	நிலத்தில்	விழ
ெவாட்டாமல்	 ைடத் க்ெகாண் 	ேம ம்	ெசால்ல ற்றார்:	
‘எஸ்.	எஸ்.	எல்.	ஸி.	பரீட்ைசைய	ஏழாவ 	 ைறயாக	எ திய	பின் ம்	ேதால்வி ற்ற
என்	தி மகைன,	'இன் ம்	எத்தைன	 ைற	இப்ப 	எ வதாக	உத்ேதசம்?
எதற் ம்	ஓர்	எல்ைல	ேவண்டாமா?’	என் 	நான்	ேகட்க,	‘இ டவா	அப்பா
உங்க க் த்	ெதரியா ?	அதற் 	இப்ேபா 	எல்ைல	என் 	எ ம்	இல்ைலயாம்;
யார்	ேவண் மானா ம்	எத்தைன	 ைற	ேவண் மானா ம்	எ தலாமாம்!'	என்
அவன்	எனக் த்	ெதரியாத	எைதேயா	ஒன்ைறச்	ெசால்வ 	ேபால்	ெசால்ல,
'அைதக்	ேகட்கவில்ைலயடா,	மண் !	நீ	அந்த	எஸ்.	எஸ்.	எல்.	ஸி.	ையயாவ
காலத்ேதா 	எ திப்	பாஸ்	பண்ணினால்தாேன	என்ைனப்ேபால	ஒ
வாத்தியாராகவாவ 	வந் த்	ெதாைலயலாம்?’	என் 	நான்	அவன்	ேமல்	எரிந்
விழ,	'நான்	ஏன்	அப்பா	வாத்தியாராக	ேவண் ம்?	எனக் த்தான்	வீட் ேலேய

க்கம்	வ கிறேத!'	என் 	அவன்	ெசால்ல,	எனக் 	வந்த	ஆத்திரத்தில்	நான்
என்ைன	மறந் ,	'சாப்பிட்ட டேன	பள்ளிக் டத் க் ப்	ேபானால்	 க்கம்	வராமல்
ேவ 	என்னடா	வ ம்?’	என் 	அவன்	கன்னத்தில்	ஒ 	தட் 	தட்ட,	அதற்காக
அவன்	ேகாபித் க்	ெகாண் 	வீட்ைட	விட்ேட	ஓ ப்	ேபாவா	னாயினன்.	



ஒ 	நாள்	ஆயிற் ;	இரண் 	நாள்	ஆயிற் .	 ன்றாவ 	நாள்	காைல	வைர	நான்
அவைனத்	'ேத ,	ேத ’	என் 	ேத வ ம்,	தினசரிப்	பத்திரிைககைளக்	கண்டால்
பரபரப் டன்	எ த் ப்	 ரட் ப்	பார்ப்ப மாக	இ ந்ேதன்.	அவ ம்	கிைடக்கவில்ைல;
அவன்	ரயிலின்	 ன்னால்	வி ந்தான்	என்ேறா,	லாரியின்	 ன்னால்	வி ந்தான்
என்ேறா	நான்	பார்த்த	பத்திரிைககளில்	அவைனப்	பற்றிய	ெசய்தி ம்	வரவில்ைல.
நான்காவ 	நான்	காைல;	‘ெமய்வழித்	ெதாண்ட'ைரப்	ேபால்	ஆரஞ் 	வண்ணத்
தைலப்பாைக டன்	காட்சியளித்த	ஒ வன்	என்ைனத்	ேத 	வந்தான்.
'நீங்கள்தாேன	பள்ளி	ெகாண்டான்?'	என் 	என்ைனக்	ேகட்டான்.	‘அ ேயன்தான்!'
என்ேறன்	நான்.	‘இந்தா ங்கள்!’	என் 	அவன்	என்னிடம்	ஒ 	க தத்தைதக்
ெகா த்தான்.	அதில்	கண் ந்ததாவ :	

'ேபாலீசா க் ;	என்	மரணத் க் 	நாேனா,	என்	தாயாேரா	காரணமல்ல;	எஸ்.	எஸ்.
எல்.	சி	பரீட்ைச ம்	என்	அப்பா ம்தான்	காரணம்.	ஒழிக,	என்	அப்பா!	ஒழிக,	எஸ்.
எஸ்.	எல்.	ஸி.	பரீட்ைச!	

இப்ப க் ,	

கலியெப மாள்.'	
இந்தக்	க தத்ைதப்	ப த்த ம்	'ஐேயா,	மகேன!'	என் 	நான்	அலறிக்	ெகாண்ேட
கீேழ	சாயப்	ேபாக,	ஆரஞ் 	வண்ணத்	தைலப்பாைகக்காரன்	அ ேயைனத்	தாங்கிப்
பி த் ,	‘கவைலப்படாதீர்கள்!	உங்கள்	மக க் 	ஒன் மில்ைல;	ெசளக்கியமாகேவ
இ க்கிறார்!'	என் 	அபயம்	அளிக்க,	'எங்ேக,	எங்ேக.'	என் 	நான்	 க்க,
'இங்ேக,	இங்ேக!'	என் 	அவன்	என்ைன	எங்ேகேயா	அைழத் க்ெகாண்
ேபாவானாயினன்.	

வழியில்,	'நீ	யாரப்பா?	எங்ேக	இ க்கிறாய்?	அவைன	எங்ேக	பார்த்தாய்?’	என்
நான்	அந்தப்	பிள்ைளயாண்டாைன	விசாரிக்க,	‘நான்	ஒ 	 கழ்	ெபற்ற	எல்.	 .சி.
அதாகப்	பட்ட ,	‘அஸிஸ்ெடண்ட்'	என் 	ெசால்லா	நின்ற	ேலாயர்	 விஷன்
கிளார்க் ;	ெபயர்	கனகம்.	அ த்த	ெத வில்	 யி க்கிேறன்.	ேநற் 	மாைல
நான்	ஆபீஸிலி ந் 	வீட் க் 	ஏரிக்	கைர	வழியாக	வந் 	ெகாண் ந்தேபா
ஏேதா	‘சலசல'ெவன் 	சத்தம்	ேகட்ட .	 ற் 	 ற் ம்	பார்த்ேதன்;	எனக்
அ கிலி ந்த	ஒ 	மரத்தின்ேமல்	உங்கள்	மகன்	உட்கார்ந் 	'தி தி 'ெவன்
விழித் க்	ெகாண் ந்தார்.	'ேபேயா,	பிசாேசா?'	என் 	நான்	அவைரக்	கண்
பயப்பட,	அவர்	என்ைனக்	கண் 	பயந் 	சட்ெடன் 	கீேழ	 தித்தார்.	 தித்த
ம ஷன்	ேநராகத்	தைரக் 	வரவில்ைல;	க த்தில்	மாட் ய	கயிற்
வைளயத் டன்	மரத்திேலேய	ெதாங்கினார்.	'அடப்	பாவேம!	இவர்	 க் ப்
ேபாட் க்	ெகாள்ள	வந்த	ம ஷன்	ேபாலி க்கிறேத?'	என் 	நான்	ஓ ப்	ேபாய்	அவர்
க த்திலி ந்த	கயிற்ைறக்	கழற்ற,	‘என்ைன	வி ,	வி 	என்ைன!'	என் 	அவர்
திக்க,	‘ெகாஞ்சம்	ெபா ங்கள்'	என் 	நான்	'அந்தக்	கயிற் 	வைளயம்



அவ ைடய	க த்ைத	ஏன்	அ வைர	இ க்காமல்	இ ந்த ?’	என் 	கவனிக்க,
அதிலி ந்த	 	 க் 	 யாவிட்டதால்	ெகட் 	 யாயி க்கேவ,	‘என்ன
ஆளய்யா,	நீர்!	 க் 	 டப்	ேபாடத்	ெதரியாமலா	 க் ப்	ேபாட் க்
ெகாள்ள	வந் விட் ர்?’	என் 	நான்	சிரித் க்ெகாண்ேட	அந்த	 ைய
அவிழ்த் ,	அதற் ப்	பதிலாக	மரத்திலி ந் 	கீேழ	 தித்த ம்	க த்ைத	ஒேர
இ க்காக	இ க்கக் ய	'ஏ	ஒன்’	 க் 	 யாகப்	ேபாட் ,	'ஏேதா	என்னாலான
உதவி;	இந்தா ங்கள்!’	என் 	அவரிடம்	ெகா க்க,	ெகாஞ்ச	ேநரத் க் 	 ன்னால்
‘என்ைன	வி ,	வி 	என்ைன!'	என் 	 தித்தவர்	இப்ேபா 	அைதப்	பார்த்த ம்
தி க்கிட் ,	'எதற் ?'	என் 	ேகட் க்ெகாண்ேட	என்ைனப்	பார்த் 	‘விழி,	விழி'
என் 	விழிக்க,	' க் ப்	ேபாட் க்	ெகாள்ள!'	என் 	நான்	விளக்க,	‘ஊஹும்,
உன்ைனப்	பார்த்த	பிற 	எனக் த்	 க் ப்	ேபாட் க்	ெகாள்ளேவ	ேதான்றவில்ைல!'
என் 	அவர்	இளிக்க,	‘ஏன்?'	என் 	நான்	பின் ம்	ேகட்க,	‘வாழ	ஆைச
வந் விட்ட 	எனக் !'	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	அவர்	தம்	சட்ைடப்
ைபயிலி ந்த	ஒ 	க தத்ைத	எ த் க்	கிழித்ெதறியப்	ேபாவாராயினர்.	சட்ெடன்
பாய்ந் 	நான்	அைதத்	த த் ,	அந்தக்	க தத்ைத	அவரிடமி ந் 	பி ங்கி
என்னெவன் 	பார்க்க,	'ஐேயா,	அைதப்	ேபாலீசாரிடம்	ெகா த் விடாேத!	அவர்கள்
என்ைனக்	ெகாண் 	ேபாய்க்	 ற்றவாளிக்	 ண் ல்	நி த்தி	வி வார்கள்!’	என்
அவர்	கத்த,	'இல்ைலயில்ைல;	தி மகைனக்	காணாமல்	ெத த்	ெத வாய்ச்
ற்றிக்	ெகாண் க் ம்	உங்கள்	அப்பாவிடம்தான்	இைத	நான்	காட்டப்ேபாகிேறன்!'

என் 	நான்	அந்தக்	க தத்ைத	எ த் க்ெகாண் 	இங்ேக	வந்ேதன்!'	என்
அவன்	ெசால்ல,	'தக்க	சமயத்தில்	வந் 	என்	மகைனத்	த த்தாட்
ெகாண்டஉனக் 	நான்	என்ன	ைகம்மா 	ெசய்யப்	ேபாகிேறன்?'	என் 	நான்
அவைன	அப்ப ேய	த விக்ெகாள்ளப்	ேபாக,	அவன்	சட்ெடன் 	விலகி,
‘ெசான்னேத	ேபா ம்,	ெசான்னேத	ேபா ம்'	என் 	அவசர	அவசரமாக
அ கிலி ந்த	ஒ 	சி 	வீட் க் ள்	 ைழவானாயினன்.	

அவைனத்	ெதாடர்ந் 	உள்ேள	 ைழந்த	நான்,	'எங்ேக	இ க்கிறான்	என்	மகன்,
எங்ேக	இ க்கிறான்	என்	மகன்?'	என் 	ஆவேல	உ வாய்	அவைனத்	ேதட,	'இேதா
இ க்கிறார்	உங்கள்	மகன்,	இேதா	இ க்கிறார்	உங்கள்	மகன்!'	என் 	அவன்
அன்ேப	உ வாய்	அ க்கைளையக்	காட்ட,	அங்ேக	பாவி	மகன்	கரண் ம்
ைக மாக	உட்கார்ந் ,	சைமயல்	ெசய் 	ெகாண் ப்பானாயினன்.	

‘ஏண்டா,	பாவி!	கைடசியில்	இந்த	ேவைலக்கா	வந் 	விட்டாய்?'	என் 	நான்
அவைன	வயிெறரிந் 	ேகட்க,	‘என்ன	 ைறச்சல்	அப்பா,	இந்த	ேவைலக் ?
வாத்தியார்	ேவைலையவிட	இ 	நல்ல	ேவைலயாச்ேச!'	என் 	அவன்	மனம்
ளிர்ந் 	ெசால்ல,	'ஆமாண்டா,	வ ம்ப ட	இப்ெபாெதல்லாம்	வாத்தியாைரவிட

சைமயற்கார க் த்தான்	அதிகமாயி க்கிற !’	என் 	நா ம்	ெசால்லிவிட் ,
‘வாடா,	ேபாேவாம்!'	என்ேறன்.	'எங்ேக?’	என்றான்;	‘வீட் க் !'	என்ேறன்.	'எதற் ?'



என்றான்;	'இ 	என்ன	ேகள்வி?	உனக் 	ஒ 	கலியாணத்ைதயாவ 	பண்ணி
ைவத் ,	நான்	என் ைடய	கடைனத்	தீர்த் க்ெகாள்கிேறன்,	வாடா!’	என் 	நான்
அவைன	அைழக்க,	'சரி,	ெபண்ைணப்	பா ங்கள்;	வ கிேறன்!'	என் 	அவன்
ெசால்ல,	‘அ வைர?'	என் 	நான்	ஒன் ம்	 ரியாமல்	ேகட்க,	'இவ க் 	உதவியாக
நான்	இங்ேக	இ க்கப்	ேபாகிேறன்,	அப்பா!’	என் 	அவன்	தன் டன்	இ ந்த
'ெமய்வழித்	ெதாண்ட'ைர	எனக் க்	காட்ட,	‘ஏன்,	இவ க் 	உதவியாக	இங்ேக
ேவ 	யா ம்	இல்ைலயா?'	என் 	நான்	ேகட்க,	ஆபீசிலி ந் 	சீக்கிரமாக	வீட் க்
வந்தால்,	‘ஏன்	சீக்கிரமாக	வந்தாய்?'	என் 	ேகட்க ம்,	ேநரம்	கழித் 	வந்தால்,
‘ஏன்	ேநரம்	கழித் 	வந்தாய்?'	என் 	ேகட்க ம்	ஒேர	ஒ 	பாட் 	இவ க் த்
ைணயாக	இங்ேக	இ ந்தாளாம்.	'அவ ைடய	ெதாண	ெதாணப்பிலி ந் 	தப்ப

என்னடா	வழி?'	என் 	இவர்	ேயாசித் க்	ெகாண் க் ங்காைலயில்	அவள்,
‘நான்	கண்ைண	 வதற் ள்	காசி,	ராேமஸ்வரத் க் ப்	ேபாக	ேவண் ம்'	என்
ெசால்ல,	'அ தான்	சரியான	சந்தர்ப்பம்!'	என் 	இவர்	அவைளச்	சந்ேதாஷமாக
ஒ 	' ரிஸ்ட்	பஸ்'ஸில்	ஏற்றிவிட,	'அங்ேகேய	கண்ைண	 	விட்டால்	இன் ம்
விேசஷம்!’	என் 	அவ ம்	சந்ேதாஷமாகச்	ெசால்லிவிட் ப்	ேபாய்விட்டாளாம்!'
என் 	அவன்	ெசால்ல,	'அப்ப யானால்	இவைர ம்	ேவண் மானால்
அைழத் க்ெகாண் 	நீ	நம்	வீட் 	மா யைறக் 	வந் வி ;	இவர்	இங்ேக
ெகா க் ம்	வாடைகைய	அங்ேக ம்	ெகா த்தால்	ேபா ம்!'	என் 	நான்	ெசால்ல,
'சரி'	என் 	இ வ ம்	எங்கள்	வீட் 	மா யைறக்ேக	வந் 	ேச வாராயினர்.	
‘இதற் 	ேமல்	அவைனத்	தனியாக	விட் 	ைவக்கக்	 டா !’	என் 	நான்
அவ க் த்	தினம்	ஒ 	ெபண்ணாய்ப்	பார்க்க,	நான்	பார்த்த	பின்	ெபண்	வீட்டா ம்
வந் 	அவைனப்	பார்க்க,	எங்கள்	வீட் ல்	‘கலியாணக்கைள’	கட் வதாயிற் .	

கட் 	என்ன	பிரேயாசனம்?	இ வைர	ஒ 	ெபண் ம்	அவ க் க்	 திரவில்ைல;
அப்ப ேய	 திர்ந்தா ம்	கைடசி	நிமிடத்தில்	எைதயாவ 	ெசால்லி	ெவட் க்
ெகாண் 	ேபாய்வி கிறார்கள்.	'இதற் 	என்ன	விேமாசனம்?'	என் 	நான்
ேயாசித் க்	ெகாண் க்ைகயில்	உங்கள்	நிைன 	அ ேய க் 	வந்த ;	ஒேடா
வந்ேதன்!’	என் 	பள்ளி	ெகாண்டான்	பள்ளி	ெகாள்ளாமல்	தன்	கைதைய	ெசால்லி

ப்பாராயினர்.	
எல்லாவற்ைற ம்	ெபா ைம ட ம்,	தமக்ேக	உரிய	 ன்னைக ட ம்	ேகட் க்
ெகாண் ந்த	விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர்,	‘வா ங்கள்,	ேபாேவாம்!'	என்
வாத்தியாைர	அைழக்க,	'எங்ேக?’	என் 	வாத்தியாராகப்பட்டவர்	ேகட்க,	'உங்கள்
வீட் க் த்தான்!'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	'அங்ேக	என்ன	இ க்கிற ?’
என் 	வாத்தியார்	பின் ம்	ேகட்க,	'அங்ேகதான்	விேமாசனம்	இ க்கிற 	ஐயா,
அங்ேகதான்	விேமாசனம்	இ க்கிற !'	என் 	விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர்
பின் ம்	ெசால்லி	அவைர	 ன்னால்	தள்ளி	விட் விட் ப்	பின்னால்
ெசல்வாராயினர்.	



பள்ளிெகாண்டான்	வீட்ைட	அைடந்த ம்,	'எங்ேக	இ க்கிற 	அந்த	மா யைற?'
என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ேகட்க,	‘இேதா	இ க்கிற 	அந்த	மா யைற!’	என் 	அவர்
விக்கிரமாதித்தைர	அைழத் க்ெகாண் 	ேபாய்	அந்த	அைறையக்	காட்ட,	‘அம்மா
கனகம்,	அம்மா	கனகம்'	என் 	அந்த	அைறக் 	ெவளியிேலேய	நின்றப
விக்கிரமாதித்தர்	 ரல்	ெகா க்க,	‘யார்	ஐயா	அ ,	என்ைன	‘அம்மா’	என்
அைழப்ப ?'	என் 	ேகட் க்ெகாண்ேட	அந்த	'ெமய்	வழித்	ெதாண்டர்'	தன்
'ஆரஞ் 	வண்ணத்	தைலப்பாைக'ைய	ஒ 	ைகயால்	அ த்திப்	பி த் க்	ெகாண்ேட
ெவளிேய	வர,	‘நான்தான்	அம்மா,	விக்கிரமாதித்தன்!	என்ைனத்	ெதரியாதா,
உனக் ?'	என் 	ெசால்லிக்ெகாண்ேட	விக்கிரமாதித்தர்	அந்தத்	ெதாண்டரின்
தைலப்பாைகையத்	தம்	ைகயால்	எ க்க,	அதிலி ந் 	வி பட்ட	பின்னல்
சாட்ைடேபால்	நீண் 	ெதாண்டரின்	 ழங்கால்	வைர	ெதாங்க,	‘இப்ப 	ஒ
ெபண்ைணத்	தனக் ப்	பக்கத்தில்	ைவத் க்ெகாண் 	எந்தப்
பிள்ைளயாண்டானாவ 	இன்ெனா 	ெபண்ைண	ஏெற த் ப்	பார்ப்பானா?
அதி ம்	‘உன்ைனப்	பார்த்த	பின்	எனக் த்	 க் ப்	ேபாட் க்	ெகாள்ளத்
ேதான்றவில்ைல;	வாழ	ஆைச	வந் விட்ட !’	என் 	ெசால்லிவிட் ?'
என்பதாகத்தாேன	விக்கிரமாதித்தர்	பள்ளி	ெகாண்டாைனப்	பார்த் க்	ேகட்க,
‘பார்க்கமாட்டான்;	‘ க்	ெகா த்த	 டர்க்ெகா '	ேபால்	இ க் ம்	இவைளப்
பார்த் விட் 	இன்ெனா 	ெபண்ைண	எவ ம்	பார்க்க	மாட்டான்!’	என் 	அவர்
ெசால்லிவிட் ,	‘இப்ெபா தான்	எனக் த்	ெதரிகிற ,	இவன்	ஏன்	கரண் ையக்
ைகயில்	பி த்தான்	என் !	இவள்	ஆபீஸுக் ப்	ேபாய்	விட்டால்	அ ப்பங்கைரையக்
கவனிக்க	ஆள்	ேவண் ேமா,	இல்ைலேயா?	அந்தப்	பணிைய	இவன்	இப்ேபாேத
தன்	சிரேமற்	ெகாண் விட்டான்	ேபாலி க்கிற !’	என்பதாகத்	தாேன	அவர்	ேம ம்
ெசால்லி	வியக்க,	‘தம்பி,	கலியெப மாேன!	இந்த	விஷயத்ைத	ஏண்டா	நீ	உன்
அப்பாவிடம்	 ன்னாேலேய	ெசால்லியி க்கக்	 டா ?’	என் 	விக்கிரமாதித்தர்
ேகட்க,	'நான்	ஒ 	ஜாதி,	இவள்	ஒ 	ஜாதி!	அதனால்தான்	இவர்	என்ன
ெசால்வாேரா,	என்னேவா	என் 	பயந் 	ெசால்லவில்ைல!'	என் 	அவன்
பயப்படாமல்	ெசால்ல,	விக்கிரமாதித்தர்	பள்ளிெகாண்டான்	பக்கம்	தி ம்பி
'அதற்காக	நீங்கள்	ேயாசிக்காதீர்கள்;	இ 	கலப் 	 கம்;	'கலப் 	உரம்,	கலப் 	விைத’
என்ப ேபால்	'கலப் க்	கலியாண' ம்	வந் விட்ட .	அதனால்	ஜாதி	ேபாகிறேதா
இல்ைலேயா,	நாள்	நட்சத்திரம்	பார்த்தா ம்	பார்க்கவில்ைல	என் 	ெசால்லிக்
ெகாண் ,	நீங்கள்	சீக்கிரேம	இவர்க ைடய	கலியாணத்ைத	'உனக் 	நான்
சாட்சி,	எனக் 	நீ	சாட்சி!'	என்ற	 ைறயில்	‘சீர்தி த்தக்	கலியாண'மாக	நடத்தி

த் வி ங்கள்;	கட்டாயம்	தங்கப்	பதக்கம்	கிைடக் ம்!'	என் 	ெசால்ல,
'அைதவிட	இவ க் 	ஏதாவ 	ஒ 	ேவைல	கிைடக்காதா?’	என் 	அவர்
ெப ச் 	விட,	‘இவ க் 	ேவைல	இ க் ம்ேபா 	எனக் 	ஏன்	அப்பா	ேவைல?
இ க்கேவ	இ க்கிற 	அ ப் !'	என் 	கலியெப மாள்	அக்கணேம	அந்த
இடத்ைத	விட் ச்	ெசன் 	அைணந் 	ேபான	அ ப்ைப	‘ஊ ,	ஊ ’	என்



ஊ வானாயினன்.”	

ஆறாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	ேமாகனா	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி
த் விட் ,	“நாைளக் 	வா ங்கள்;	ஏழாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	எழிலரசி

ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!'	என் 	ெசால்ல,	“ேகட்கிேறாம்,	ேகட்கிேறாம்,
ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?”	என் 	ேபாஜ ம்	நீதிேதவ ம்
வழக்கம்ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ	இறங் வாராயினர்
என்றவா ...	என்றவா .	என்றவா .......	
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	எப்ேபா ம்	கலகலப்பாயி க் ம்	பாதாளசாமி	ஒ 	நாள்	வா ய
கத் டன்	‘உம்'ெமன் 	உட்கார்ந்தி க்க,	‘ஏன்	ஒ 	மாதிரியாயி க்கிறாய்?

ஊரிலி க் ம்	உன்	மைனவிைய	நிைனத் க்	ெகாண் 	விட்டாயா,	என்ன?’	என்
விக்கிரமாதித்தர்	சிரித் க்ெகாண்ேட	ேகட்க,	'அெதல்லாம்	ஒன் மில்ைல;
பஞ்சபாண்டவர்க க் 	இ ந்த ேபால்	எனக் ம்	ஒ 	ச னி	மாமா	உண் .
அவ ைடய	வாயா ப்	ெபண்ைண	நான்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்ளவில்ைல
என்பதற்காக	அவ க் 	என்ேமல்	ேகாபம்.	அவர்	இப்ேபா 	ெசன்ைனக்
வந்தி க்கிறாராம்;	என்	மைனவி	எ தியி க்கிறாள்.	அந்தக்	 ெக த்த
ம ஷன்	நான்	அங்ேக	ேபாவதற் ள்	என்	 ைய	என்ன	ெசய்வாேரா,	என்னேவா
என் 	எனக் 	ஒேர	கவைலயாயி க்கிற !	என் 	அவன்	ெசால்ல,	'கவைலப்
படாேத,	நாைளக்ேக	நாம்	ெசன்ைனக் ப்	ேபாய்வி ேவாம்!'	என்
விக்கிரமாதித்தர்	அவ க் ச்	சமாதானம்	ெசால்ல,	அ 	காைல,	'நல்ல	ேவைள!
எங்கள்	நாடகத்ைத	இன்ேற	அரங்ேகற்றிேனாேம,	அைதச்	ெசால் ங்கள்!’	என்
ெசப்பிக்ெகாண்ேட	சாட்சாத்	ச னி	மாமைவப்ேபால்	காட்சியளித்த	ஒ வர்	அங்ேக
வர,	அவைரப்	பார்த்த	பாதாளசாமி	அப்ப ேய	அசந் 	ேபாய்	நிற்க,	வந்தவர்	மிஸ்டர்
விக்கிரமாதித்தைர	வணங்கி,	'உங்கைள	எனக் த்	ெதரி ம்;	என்ைனத்தான்
உங்க க் த்	ெதரியா !’	என் 	ஏேதா	ெசால்ல	ஆரம்பிக்க,	‘ஏன்	ெதரியா ,
நன்றாய்த்	ெதரிகிறேத!	நீங்கள்தாேன	சாட்சாத்	ச னி	மாமா?'	என்
விக்கிரமாதித்தர்	பின் ம்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	ேகட்க,	'ஆமாம்;	ஆனால்
இ வைர	நான்	யா ைடய	 ைய ம்	ெக த்த 	கிைடயா !’	என் 	வந்தவ ம்
சிரித் க்	ெகாண்ேட	ெசால்லிவிட் ,	'இந்த	அநியாயத்ைதக்	ேக ங்கள்;	இவ் ர்
நாடக	சைபெயான்றின்	காரியதரிசி	நான்.	எங்க ைடய	 தல்	நாடகமாகப்
'பாஞ்சாலி	சபத'த்ைத	இன் 	நாங்கள்	அரங்ேகற்றியி க்கிேறாம்.	அதில்	எனக் ச்
ச னி	ேவடம்.	கைதப்ப 	நான்	 ரிேயாதன க் ப்	பக்கத்தில்தான்	இ க்கிேறன்.
இ ந் 	என்ன	ெசய்ய?	த மர்	ேவடம்	தாங்கியி க் ம்	சைபத்	தைலவர்
எங்கேளா 	 தா த்	திெரளபதிையத்	ேதாற்க	மாட்ேடன்	என்கிறார்;	அப்ப ேய
ஆ னா ம்	அவர்	எங்கைள	ெவன் 	வி கிறார்.	இதனால்	அங்ேக	ஏகப்பட்ட
சிக்கல்!	ஒ 	பக்கம்	 ச்சாதனன்	ேவடம்	தரித்த	 ைணத்	தைலவர்	ெவறி



பி த்தவர்	ேபால்	மீைசைய	உ வி	விட் க்ெகாண் 	நின் ,	'த மர்	 தாட்டத்தில்
திெரளபதிையப்	பந்தயமாக	ைவத் த்	ேதாற்கத்தான்	ேவண் ம்;	அவள்	 கிைல
நான்	உரியத்தான்	ேவண் ம்!'	என் 	 யாய்த்	 க்கிறார்;	இன்ெனா 	பக்கம்
கி ஷ்ணன்	ேவடம்	தரித்த	 ைணக்	காரியதரிசி	மந்தகாசச்	சிரிப் டன்	நின் ,
'உரிந்தால்	உரிந் 	ெகாள்;	அவள்	மானத்ைத	நான்	காக்கப்	ேபாவதில்ைல!'	என்
அ த்தலாகச்	ெசால்கிறார்.	திெரளபதி	ேவடம்	தாங்கிய	ந ைகேயா,	அவர்கள்
வைர ம்	ேவ க்ைக	பார்த்தப 	 கவாய்க்கட்ைடயில்	ைக	ைவத் க்ெகாண்

உட்கார்ந்தி க்கிறாள்.	எனக் 	என்ன	ெசய்வெதன்ேற	ெதரியவில்ைல;
‘இைடேவைளத்	திைர'ைய	இ த் 	விட் 	விட் ,	இங்ேக	ஓேடா 	வந்ேதன்!'	என்
தம்	அவல	நிைலைய	அழமாட்டாக்	 ைறயாகச்	ெசால்லி	அழ,	'அப்ப யானால்
நீங்கள்	நிஜச்	ச னி	இல்ைலயா?'	என் 	பாதாளசாமி	வாெயல்லாம்	பல்லாய்க்
ேகட்க,	'நிஜச்	ச னியாயி ந்தால்	தான்	அவர்கள்	எல்ேலா ைடய	 கைள ம்
நான்	எப்ெபா ேதா	ெக த்தி ப்ேபேன!'	என் 	'ெபாய்ச்ச னி'	ைகையச்	பிைசய,
'சரி,	வா ம்	ேபாேவாம்!'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	'ச னி'ைய	 ன்னால்	நடக்க
விட் விட் ,	அவ க் ப்	பின்னால்	தாம்	நடப்பாராயினர்.	
அங்ேக	ேபான ம்	திெரளபதி	ேவடம்	தரித்தி ந்த	ந ைகையச்	சந்தித் ,	‘உங்கள்
ெபயர்	என்ன,	அம்மா?'	என் 	அவர்	விசாரிக்க,	'ஜிம்கானா	ஜில் ’	என் 	அவள்
சற்ேற	ெநளிந் 	ெசால்ல,	'ெபயைரக்	ேகட் ம்ேபாேத	என்	உடம்ெபல்லாம்
ளி கிறேத!'	என் 	தம்ைமயறியாமல்	 ங்கிய	தம்	உடம்ைப	அவர்	தாேம	'ஒ

பி '	பி த் 	விட் க்	ெகாள்ள,	அவள்	ஓர்	'ஐஸ்	கிரீம்'	சிரிப் ச்	சிரித் ,	‘என்	ெபயர்
லலிதகலாதான்,	ஸார்!	நான்	ஒ 	சினிமாவிேல	‘ஜிம்கானா	ஜில் ,	நான்
ெரளண்டானா	லல் !'	என் 	‘காெம 	ஸாங்க்'	ஒன் 	'ஸாங்கி'ேனன்;	அ 	ஒேர
‘பாப் ரல’ராப்	ேபாச் .	அதிலி ந் 	என்	ெபயர்	'ஜிம்கானா	ஜில்'	என் 	ஆகிவிட்ட ,
ஸார்!'	என் 	ெசால்ல,	'ஓேஹா,	அப்ப யா?	த மர்	ேவடம்	தாங்கியி க் ம்
தைலவர்	ஏன்	அம்மா,	உங்கைளச்	 தாட்டத்தில்	பந்தயமாக	ைவத் த்
ேதாற்கமாட்ேடன்	என்கிறார்?’	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	பின் ம்	ேகட்க,	'அவ க்
என்ேமேல	லவ்	ஸார்!’	என் 	அவள்	பின் ம்	ெகாஞ்சம்	ெவட்கத் டன்	ெசால்லி,
'ெநளி,	ெநளி'	என் 	ெநளிய,	'என்ன ,	என்ன ?'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்
திைகக்க,	'அைதத்	தமிழிேல	ெசான்னா	எனக் 	இன் ம்	ெவட்கமாயி க் ம்,
ஸார்!	அவ க் 	என்ேமேல	லவ் !'	என் 	அவள்	மீண் ம்	ஒ ைற	அைத
இங்கிலீஷிேலேய	ெசால்லிவிட் ,	வாய்க் ள்	சட்ெடன் 	ஆள்காட் 	விரைல
எ த் 	ைவத் க்ெகாண் 	அப்ப ம்	இப்ப மாக	'ஆ ,	ஆ ’	என்
ஆ வாளாயினள்.	

‘சரி,	த ம க் த்தான்	உங்கள்	ேமேல	லவ்;	 ச்சாதன க் ?'	

‘அவ க் ம்	என்ேமேல	லவ்தான்,	ஸார்!	ஆனால்	அவைர	நான்	லவ்
பண்ணவில்ைல!'	



‘ஏன்?'	

‘அவைரப்	பார்த்தாேல	எனக் ப்	பயமாயி க்கிற ,	ஸார்!'	

'ஓேஹா!	கி ஷ்ணன்?'	

‘அவர்	என்னேவா	பார்ப்பதற் 	நன்றாய்த்தான்	இ க்கிறார்.	ஆனால்	ஒ 	ெபண்
எத்தைன	ேபைர	லவ்	பண்ண	 ம்,	ஸார்?'	
'அ 	எனக் த்	ெதரியா ,	அம்மா!	சாட்சாத்	திெரளபதி	ஐந் 	ேபைர	லவ்
பண்ணதாகச்	ெசால்கிறார்கள்!'	என்ற	விக்கிரமாதித்தர்,	‘அந்தக்	கஷ்டம்	உனக்
ேவண்டாம்'	என் 	அவள்	காேதா 	காதாக	ஏேதா	ெசால்லி	விட் ,	'எங்ேக	ச னி?’
என் 	தி ம்ப,	'இேதா	இ க்கிேறன்!'	என் 	ச னி	அவ க் 	 ன்னால்	வந்
நிற்பாராயினர்.	

‘ெகாண் 	வா ங்கள்,	அந்த	 ன் 	காதலர்கைள!’	என்றார்	விக்கிரமாதித்தர்;
'இேதா	ெகாண் 	வந் 	விட்ேடன்!'	என் 	அவர்கள்	 வைர ம்	அக்கணேம
ெகாண் 	வந் 	அங்ேக	நி த்தினார்	ச னி.	
‘அந்த	நாளில்	எப்ப ேயா,	இந்த	நாளில்	ஒ 	ெபண்	ஒ வைரத்தான்	காதலிக்க

ம்;	ஒ வைரத்தான்	கலியாண ம்	ெசய் ெகாள்ள	 ம்.	ஆகேவ,	நீங்கள்
ஒன் 	ெசய் ங்கள்.	 தலில்	இந்த	நாடகத்ைத	எந்தவிதமான	சிக்க ம்	இன்றி
அரங்ேகற்றி	 க்க	உத ங்கள்.	அதற் ப்	பின்	உங்கள்	 வரின்	ெபயர்கைள ம்
ன் 	சீட் க்களில்	 றித் க்	 க்கிப்	ேபாட் ,	அவற்றில்	ஒன்ைற	எ த் ப்

பார்ப்ேபாம்.	அதில்	யார்	ெபயர்	வ கிறேதா,	அந்தப்	ெபயைர	உைடயவ க்
ஜிம்கானா	ஜில்	மாைல	 ட்டட் ம்.	என்ன	ெசால்கிறீர்கள்?’	என் 	அந்த
வைர ம்	ேநாக்கி	விக்கிரமாதித்தர்	ேகட்க,	‘அ தான்	சரி,	அ தான்	சரி!'

என் 	அவர்கள்	அைத	ஆேமாதிக்க,	அதன்ப ேய	நாடகம்	அன் 	எந்தவிதமான
விக்கின ம்	இல்லாமல்	அரங்ேகறி	 ந்த 	காண்க.....	காண்க......	காண்க.....	
அதற் ப்பின்	ெசான்ன 	ெசான்னப 	விக்கிரமாதித்தர்	சீட் 	 க்கிப்	ேபாட் ப்
பார்க்க,	அதில்	த மர்	ெபயர்	வர,	ஜிம்கானா	ஜில்	அவ க் 	ஜில்ெலன் 	மாைல
ட் 	மகிழ,	மற்ற	இ வ ம்	ஒ வர்	 கத்ைத	ஒ வர்	பார்த்

விழித் க்ெகாண்ேட	அந்த	இடத்ைத	விட் 	ெவளிேய வாராயினர்.	

அவர்கள்	தைல	மைறந்த ம்,	‘நல்ல	ேவைள,	த மர்	ெபயர்	வந்ததால்	இவள்
பிைழத்தாள்;	ேவ 	யா ைடய	ெபயராவ 	வந்தி ந்தால்	இவள்	என்ன
ெசய்தி ப்பாள்?'	என் 	ச னி	ஒ 	'ெடகாமீட்டர்'	அள க் ப்	ெப ச் 	விட,
'அ 	எப்ப 	வ ம்?	 ன் 	சீட் க்களி ம்	நான்	த மரின்	ெபயைரத்தாேன
எ திைவத்தி ந்ேதன்?'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	சிரித் க்ெகாண்ேட	ெசால்ல,
'அப்ப யா	ேசதி?	அைத	 ன் ட் ேய	இவ க் 	ரகசியமாகச்	ெசால்லி
ைவத் த்தான்	இவைள	நீங்கள்	அதற் 	இணங்க	ைவத்தீர்களா?’	என் 	ச னி



ேகட்க,	'ேவ 	வழி?	இல்லாவிட்டால்	உங்கள்	நாடகம்	அரங்ேகறி	யி க்காேத!'	என்
ெசால்லிவிட் ,	விக்கிரமாதித்தர்	அவரிடமி ந் 	விைட
ெபற் க்ெகாள்வாராயினர்."	
ஏழாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	எழிலரசி	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி

த் விட் ,	"நாைளக் 	வா ங்கள்;	எட்டாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்	ெசளந்தரா
ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!"	என் 	ெசால்ல,	"ேகட்கிேறாம்	ேகட்கிேறாம்,
ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?”	என் 	ேபாஜ ம்	நீதிேதவ ம்
வழக்கம்ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ	இறங் வாராயினர்
என்றவா ...	என்றவா ...	என்றவா .....	
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"ேகளாய்	ேபாஜேன!	ஒ 	நாள்	காைல	கடற்கைரச்	சாைல	வழியாக	எங்கள்
விக்கிரமாதித்தர்	தம் ைடய	காரில்	தன்னந்	தனியாக
வந் ெகாண் ந்தகாைல,	கன்னி	ஒ த்தி	ஓேடா ம்	வந் 	காைர	நி த்தச்
ெசால்ல,	அவர்	நி த்தி,	‘என்ன	ேவ ம்,	உங்க க் ?'	என் 	விசாரிக்க,
‘ஒன் மில்ைல;	இன் 	காைல	பத் 	மணிக் ப்	பாரி	அண் 	கம்ெபனியில்	எனக்
ஓர்	இன்டர்வி ,	மணி	இப்ேபாேத	ஒன்பேத	 க்கால்	ஆகிவிட்ட .	பஸ்	இந்த
ெஜன்மத்தில்	கிைடக் ெமன் 	ேதான்றவில்ைல;	தய ெசய் 	உங்கள்	காரில்
என்ைனக்	ெகாஞ்சம்	ஏற்றிக்ெகாண் 	ேபாய்	அங்ேக	விட் வி கிறீர்களா?’	என்
அவள்	வினயத் டன்	ேவண் க்ெகாள்ள,	‘அதற்ெகன்ன,	ஏறிக்ெகாள் ங்கள்!'
என் 	அவர்	அவைள	ஏற்றிக்ெகாண் 	பாரி	கம்ெபனிைய	ேநாக்கி
விைரவாராயினர்.	

காரில்	ஏறி	அமர்ந்த ம்	விக்கிரமாதித்தைர	ஏற	இறங்கப்	பார்த்த	அந்தப்
ெபண்மணி,	‘நான்	நிைனக்கிேறன்,	நீங்கள்தான்	அந்தப்	 கழ்	ெபற்ற
விக்கிரமாதித்தராக	இ க்க	ேவண் ெமன் ?	என் ைடய	ஊகம்	சரிதானா?'
என் 	தன்	‘மியாவ்,	மியாவ்'	 ரலில்	அவைர	ஆங்கிலத்தில்	ேகட்க,	‘சரிதான்!'
என் 	அவ ம்	ஆங்கிலத்திேலேய	பதில்	ெசால்லி	ைவப்பாராயினர்.	
அைதக்	ேகட்ட	அந்தக்	கவர்ச்சிக்	கன்னி	சற்ேற	ெவட்கத் டன்	அவைரச்	சற்ேற
ெந ங்கி,	'உங்க க் த்	ெதரியா ;	உங்கைள	அறியாமேல	உங்கைளக்
காதலிக் ம்	ஆயிரமாயிரம்	ெபண்களிேல	நா ம்	ஒ த்தி!'	என் 	'க க்’	ெகன்
சிரிக்க,	‘இ க்கலாம்!’	என் 	அவர்	ெகாஞ்சம்	பீதி டேன	அவளிடமி ந்
விலகிக்ெகாள்வாராயினர்.	
அைதக்	கவனிக்காதவள்ேபால்	அவள்	அவைர	ேம ம்	ெகாஞ்சம்	ெந ங்கி,	'என்ன
இ க்கலாம்?’	என் 	ேகட்க,	‘என்ைன	அறியாமேல	என்ைனக்	காதலிக் ம்
ஆயிரமாயிரம்	ெபண்களிேல	நீங்க ம்	ஒ வராக	இ க்கலாம்!’	என் 	அவர்	அவள்
ெசான்னைதேய	தி ப்பிச்	ெசால்ல,	'ஒ வர்	என்ன	ஒ வர்!	'ஒ த்தி'	என்
ெசான்னால்	மரியாைதக்	 ைறவாகப்	ேபாய்வி மா,	என்ன?	அந்த	மரியாைதைய



நான்	உங்களிடமி ந் 	எதிர்பார்க்க ம்	இல்ைல;	ஏற்கத்	தயாராக ம்	இல்ைல'
என் 	அவள்	அ த் க்	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	அவ ைடயத்	ேதாளின்ேமல்
ைகையப்	ேபா வாளாயினள்!	
விஷயம்	நிமிஷத் க் 	நிமிஷம்	விபரீதமாகப்	ேபாய்க்	ெகாண் ப்பைதக்	கண்ட
விக்கிரமாதித்தர்,	‘அம்மா!	நான்	சாட்சாத்	விக்கிரமாதித்தன்	அல்ல;	சாதாரண
விக்கிரமாதித்தன்.	அவன்	ஐம்பத்தா 	ேதசங்க க் 	அதிபதியாயி ந்தான்!
நாேனா	ஒ 	ேதசத் க் க் ட	அதிபதியாயில்ைல.	ேகட்டைதெயல்லாம்	ெகா க்க
காளி	மாதா ம்,	நிைனத்தைதெயல்லாம்	ெசய் 	 க்க	ேவதாள ம்	அவ க் த்
ைணயாக	இ ந்தார்கள்;	எனக்ேகா	அப்ப யா ம்	இல்ைல.	ேதவேலாகம்

அவ க் ப்	பக்கத் 	வீ ேபால்	இ ந்த .	வி ம் ம்	ேபாெதல்லாம்	அவன்	அங்ேக
உயி டேனேய	ேபானான்;	ேவண் ம்	வரத்ைத	வாங்கிக்ெகாண் 	உயி டேனேய
தி ம்பி	வந்தான்.	எனக்ேகா	அ 	எட்டாத	 ரம்;	இறந்தபிறகாவ 	நான்	அங்ேக
ேபாய்ச்	ேச ேவனா	என்ப ம்	சந்ேதகம்.	அவன்	 	விட் க்	 	பாய்ந்தான்;
நாேனா	இன் ம்	வீ 	விட் 	வீ டப்	பாயவில்ைல.	ஒன்றல்ல,	இரண்டல்ல;
ற்ெறட் 	மைனவிமாைர	ைவத் க்ெகாண் 	அவன்	எப்ப ேயா	சமாளித்தான்.

என்னாேலா	எனக் ள்ள	ஒேர	ஒ 	மைனவிைய	ைவத் க்ெகாண் டச்
சமாளிக்க	 யவில்ைல.	இந்த	நிைலயில்	நீங்கள்	என்ைனக்	காதலித் 	என்ன
பிரேயாசனம்?	ஆைள	வி ங்கள்	அம்மா,	ஆைள	வி ங்கள்!'	என் 	அவள்	தம்
ேதாளின்ேமல்	ைவத்த	ைகைய	அவர்	எ த் 	அவ ைடய	ம யின்ேமல்	விட,
' ற்ெறட் 	மைனவிமார்	அரண்மைனயில்	இ ந் ம்	தம்ைம	வி ம் ம்
ெபண்கைளெயல்லாம்	அந்த	விக்கிரமாதித்தர்	காதலித்தாேர,	அேத	மாதிரி
நீங்க ம்	ஏன்	காதலிக்கக்	 டா ?’	என் 	அவள்	சிரித் க்ெகாண்ேட	ேகட்க,
'காதலிக்கலாம்	அம்மா,	காதலிக்கலாம்.	அந்த	விக்கிரமாதித்தன்	காதலித்த
ெபண்கைளத்	தானமாகப்	ெபற் க்ெகாள்ள	அந்தக்	காலத்தில்	எத்தைனேயா	ேபர்
காத் க்ெகாண் ந்தார்கள்.	இந்தக்	காலத்தில்	நான்	காதலித்த	ெபண்கைள
யா க்காவ 	தானமாகக்	ெகா க்கப்	ேபானால்	அவர்கள்	என்ைன
உைதக்கவல்லவா	வ வார்கள்?	அைத	என்	உடம் 	தாங்காேத!'	என்
விக்கிரமாதித்தர்	பரிதாபமாகச்	ெசால்ல,	‘கவைலப்படாதீர்கள்;	என்னால்	உங்கைள
யா ம்	உைதக்க	வந் விட	மாட்டார்கள்!'	என் 	அவள்	பின் ம்	சிரித் க்
ெகாண்ேட	அவ ைடய	க த்ைதத்	தன்	இ 	ைககளா ம்	கட் ப்	பி த்
வைளக்க,	ஐேயா,	விபத் !	பயங்கர	விபத் !'	என்பதாகத்தாேன	விக்கிரமாதித்தர்
அல வாராயினர்.	

அவள்	தி க்கிட் ,	‘என்ன	விபத் !	எங்ேக	விபத் ?	யாராவ 	கா க் க்
க்ேக	வந் 	வி ந் விட்டார்களா,	என்ன?’	என் 	கா க் 	 ன்னால்

பார்த் க்ெகாண்ேட	ேகட்க,	'அெதல்லாம்	ஒன் மில்ைல;	உன்னால்	எனக் 	ேநர்ந்த
காதல்	விபத்ைதத்தான்	ெசான்ேனன்!'	என் 	அவர்	ெசால்ல,	'நல்ல	ஆண்பிள்ைள



ஐயா,	நீங்கள்?	ஒ 	ெபண்	உங்கைளத்	ெதாட்டால்	உங்க க் 	‘ஷாக்'
அ ப்ப ேபால்	இல்ைலயா?'	என் 	அவள்	ேகட்க,	‘இல்ைல'	என் 	அவர்	ெசால்ல,
'சரி	ெதாைலயட் ம்;	 மி	உங்கைள	விட் க்	கீேழ	கீேழ	ந வ 	ேபாலாவ
இ க்கிறதா?’	என் 	அவள்	பின் ம்	ேகட்க,	‘இல்ைல'	என் 	அவர்	பின் ம்
ெசால்ல,	‘சரி	ெதாைலயட் ம்;	ஆகாயத்ைத	ேநாக்கி	ேமேல	ேமேல	ேபாவ
ேபாலாவ 	இ க்கிறதா?’	என் 	அவள்	பின் ம்	ேகட்க,	‘இல்ைல'	என் 	அவர்
பின் ம்	ெசால்ல,	ஆத்திரம்	ெகாண்ட	அவள்	அவைர	ந க்ெகன் 	கிள்ளிவிட் ,
‘இப்ேபா 	உங்க க் 	வலிக்கவாவ 	வலிக்கிறதா?	அைதயாவ 	ெசால்லித்
ெதாைல ங்கள்!’	என் 	ேகட்க,	அதற் ம்	அவர்,	'இல்ைல,	இல்லேவ	இல்ைல!’
என் 	அ த்தந்	தி த்தமாகச்	ெசால்லேவ,	ெபா ைம	இழந்த	அவள்,	‘ேபா ம்
ேபா ம்	உங்கைள	நான்	காதலிக்க	வந்ேதேன?	நி த் ங்கள்	காைர,	இறங்கிக்
ெகாள்கிேறன்!'	என் 	ெசால்லிக்	காைர	நி த்தி,	அக்கணேம	இறங்கிக்
ெகாள்வாளாயினள்.	
கவர்ச்சிக்	கன்னி	காைர	விட் 	இறங்கிய ம்	காைளெயா வன்	 ள்ளி	ஓ 	வந் ,
'என்ன,	ெவற்றிதாேன?'	என் 	அவள்	ேதாைள	உரிைம டன்	தட் க்	ேகட்க,
'ெவற்றிதான்!	ஆனா ம்	நான்	கார்	ேமாகினி	என்ப 	அந்த	விக்கிரமாதித்த க்
எப்ப ேயா	ெதரிந் விட் க்கிற ;	ெராம்ப	உஷாராயி ந்தார்.	நானா	வி ேவன்?
அவர்	க த்ைதக்	கட் 	வைளத் ,	அவ ைடய	ேகாட் ப்	ைபயிலி ந்த	பர்ைஸ
அப்ப ேய	'அேபஸ்'	ெசய் 	விட்ேடன்!’	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	ெவற்றிப்
ெப மிதத் டன்	அவள்	விக்கிரமாதித்தரிடமி ந் 	பறித்த	பர்ைஸ	எ த் 	அந்தக்
காைளயிடம்	ெகா க்க,	அைத	வாங்கி	ஆவ டன்	திறந் 	பார்த் விட் ,	'பேல
ெகட் க்காரர்	என் 	அவைரச்	 ம்மாவா	ெசால்கிறார்கள்?	அவர்	இதில்	என்ன
எ தி	ைவத்தி க்கிறார்,	பார்த்தாயா?'	என் 	ெசால்லிக்ெகாண்ேட	அவன்
அதற் ள்ேள	இ ந்த	சீட் 	ஒன்ைற	எ த் 	அவளிடம்	ெகா க்க,	‘ஏமாந்தீர்களா?
இப்ேபா 	எப்ப 	இ க்கிற 	உங்க க் ?	அப்ப த்தாேன	இ க் ம்	உங்களிடம்
ஏமாந்தவர்க க் ம்?’	என் 	எ தியி ந்தைத	அவள்	ப த் விட் ,	அைதச்
க் 	 றாகக்	கிழித் 	எறிவாளாயினள்.	

‘கவைலப்படாேத!	ெவற்றி	என்னேவா	ெவற்றிதான்;	பர்ஸில்தால்	ஒ 	ைபசா ட
இல்ைல!'	என் 	காைள	சிரிக்க,	‘இன்ெனா 	 ைற	அந்த	விக்கிரமாதித்தர்
இந்தப்	பக்கமாக	வரட் ம்;	அவைர	நான்	 ம்மா	வி கிேறேனா,	பார்!'	என் 	கன்னி
ள்	ெகாட்ட,	‘விடாமல்	என்ன	ெசய்யப்	ேபாகிறாய்?	ஒ வைர	ஒ ைறதாேன

ஏமாற்ற	 ம்	நம்மால்?'	என் 	அவன்	ெசால்ல,	'ஒ 	 ைற	என்ன,	எத்தைன
ைற	ேவண் மானா ம்	ஏமாற்றலாம்.	அதற் 	இந்தப்	பட்டணத்தில்	எத்தைனேயா

வழிகள்	இ க்கின்றன!'	என் 	அவள்	ெசால்ல,	'சரி,	ஏமாற்றம்மா,	ஏமாற் !'	என்
ெசால்லிக்ெகாண்ேட	அவன்	அவ க் 	ஏற்ெகனேவ	ெசய் விட் ந்த	‘ேமக்-அப்'
ைபச்	சற்ேற	‘ரீ	டச்’	ெசய்வானாயினன்.	



அங்ஙனம்	'ரீ	டச்'	ெசய் ங்காைல,	அவள்	க த்திலி ந்த	‘டாலர்	ெசயி'ைனக்
காணாத	காைள,	'எங்ேக	உன்	ெசயின்?'	என் 	தி க்கிட் க்	ேகட்க,	கன்னி ம்
தி க்கிட் த்	தன்	க த்ைதத்	ெதாட் ப்	பார்த் விட் ,	'ஐேயா,	ேமாசம்
ேபாேனேன!'	என் 	அல வாளாயினள்.	
அ காைல,	'என்ன	அம்மா,	இன்டர்வி 	எல்லாம்	 ந் 	ேபாச்சா?’	என்
அவ க் ப்	பின்னாலி ந் 	ஒ 	 ரல்	ேகட்க,	அவள்	தி ம்பிப்	பார்க்க,	ைகயில்
அவ ைடய	டாலர்	ெசயி டன்	காரில்	உட்கார்ந்தி ந்த	விக்கிரமாதித்தர்,
‘இந்தாம்மா,	உன்	ெசயின்!'	என் 	அவள்	ெசயிைன	அவளிடம்	ெகா க்க,
'ஆனானப்பட்ட	விக்கிரமாதித்தர்	 ட	இப்ப ச்	ெசய்யலாமா?'	என் 	அவள்
ஆச்சரியத் டன்	ேகட்க,	'ேவ 	வழி?	அப்ப ச்	ெசய்யாவிட்டால்	இவ்வள 	ேநரம்	நீ
இங்ேகேய	இ ந்தி க்கமாட்டாேய,	அம்மா!’	என் 	அவர்	சிரித் க்ெகாண்ேட
ெசால்ல,	அேத	சமயத்தில்	அவ க் ப்	பின்னால்	மாற் ைடயில்	அமர்ந்தி ந்த
ேபாலீசார்	இ வர்	காைர	விட் க்	கீேழ	இறங்கிக்	கன்னிைய ம்	காைளைய ம்
ேசர்ந்தாற்ேபால்	ைக 	ெசய்வாராயினர்."	

எட்டாவ 	மா 	ரிஸ்ப்ஷனிஸ்ட்டான	ெசளந்தரா	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி
த் விட் ,	"நாைளக் 	வா ங்கள்;	ஒன்பதாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்	நவரத்னா

ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!’	என் 	ெசால்ல,	"ேகட்கிேறாம்,	ேகட்கிேறாம்,
ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?"	என் 	ேபாஜ ம்	நீதிேதவ ம்	வழக்கம்
ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ	இறங் வாராயினர்	என்றவா ...
என்றவா ...	என்றவா .…	
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	‘வண்ைணயம்பதி,	வண்ைணயம்பதி’	எனச்	ெசால்லா	நின்ற
வண்ணாரப்	ேபட்ைடயிேலமன்னிக்க;	சலைவயாளர்	ேபட்ைடயிேல,
'ைவத்தியநாதன்,	ைவத்தியநாதன்'	என் 	ஒ 	வாத்தியார்	உண் .	அந்த
வாத்தியா க் த்	தி ெவாற்றி ரிலி ந்த	ஒ 	பள்ளிக்	 டத்தில்	ேவைல.	'ேவைல
என்றால்	என்ன	ேவைல?'	என் 	ேகட்க	மாட் ர்கெளன் 	நிைனக்கிேறன்.
வாத்தியா க் 	ேவ 	என்ன	ேவைலயி க் ம்?	வாத்தியார்	ேவைலதான்!	

அன் 	மைனவி	அகிலாண்டத்ேதா ம்,	அவள்	ெபற்ெற த்த	ஆைசக்	 ழந்ைதகள்
ஆண்	 ன் ,	ெபண்	 ன் 	ஆக	அ வேரா ம்	இ த் ப்	பறித் க்ெகாண்
வாழ்ந் 	வந்த	அவர்	'தாம்	உண் ,	தம்	 ம்பம்	உண் ’	என் 	இ ந்தி க்கலாம்.
அங்ஙனம்	இ க்க	அவர்	மனம்	ஏேனா	வி ம்பவில்ைல;	'மனிதன்	என் 	பிறந்தால்
அவன்	தன்ைன	மட் ம்	கவனித் க்ெகாண்டால்	ேபாதா ;	மற்றவர்கைள ம்
கவனிக்க	ேவண் ம்.	தன்னால்	 ந்தவைர	பிற க் த்	ெதாண் 	ெசய்ய
ேவண் ம்'	என் 	நிைனத்தார்.	அதற்காக	அதிகாரத் க் 	வரக் ய	கட்சியாகப்
பார்த் ,	அதில்	அவ ம்	ஓர்	அங்கத்தினரானாரா	என்றால்	கிைடயா ;	வட்டச்
ெசயலாளர்,	வட்டத்	தைலவர்	எனப்	ப ப்ப யாகத்	தம்ைம	உயர்த்திக்ெகாள்ள
யன்றாரா	என்றால்	அ ம்	கிைடயா ;	ேதர்தல்	சமயத்தில்	ஓர்	எம்.	எல்.	ஏ.

சீட் க்காகேவா,	ஓர்	எம்.	பி.	சீட் க்காகேவா	எந்த	தைலவரின்	வாைலயாவ ,
காைலயாவ 	பி த்தாரா	என்றால்	அ ம்	கிைடயா .	பின்	என்னதான்
ெசய்தார்?'	என்றால்,	ெசால்கிேறன்	ேக ம்:	காைலயில்	பள்ளிக் டம்	ேபா ம்
வைர	நா 	ஏைழப்	பிள்ைளக க் ச்	சம்பளம்	வாங்காமல்	ெதாண்ைடத்	தண்ணீர்
வற்றப்	பாடம்	ெசால்லிக்	ெகா ப்பார்;	மாைல	பள்ளிக் டம்	விட்ட ம்	பஸ்ைஸ	ஓ ப்
பி த் 	ஏறி	உட்கார்ந் 	ெகாள்ளாமல்,	சாைலயில்	கிடக் ம்	வாைழப்
பழத்ேதால்கள்,	கண்ணா ச்	சில் கள்,	ேதய்ந்த	லாடங்கள்
ஆகியவற்ைறெயல்லாம்	ஒன் 	விடாமல்	ெபா க்கி	எ த் க்	 ப்ைபத்
ெதாட் களில்	ேபாட் க்	ெகாண்ேட	தம்	வீட் க் 	நடந் 	வ வார்;	இைடேய	வழி
ெதரியாமல்	யாராவ 	அைலந்தால்	அவர்க க் 	வழி	காட் வார்;	ெவயிலில்
யாராவ 	ெச ப்பின்றி	நடக்க	 யாமல்	தவித்தால்,	அவர்க க் த்	தம் ைடய



ெச ப்ைபக்	கழற்றிக்	ெகா த் விட் 	அவர்	ெச ப்பில்லாமல்	திண்டா வார்;
மைழயில்	யாராவ 	நைனந்தால்	ஓ ப்	ேபாய்	அவர்க க் க்	 ைட	பி த் ,
அவர்கைளக்	ெகாண் 	ேபாய்	அவர்க ைடய	வீ 	வைர	விட் விட் 	வ வார்.	
இப்ப யாகத்தாேன	அவர்	ெதாண் 	பிற க் ப்	பயன்பட் ,	அவ க் ப்
பயன்படாமல்	இ ந் வந்தகாைல,	அவ ைடய	ெபண்களிேல	ஒ த்தி
கலியாணத் க் த்	தயாரானாள்.	அவைளத்	ெதாடர்ந் 	இன்ெனா 	ெபண் ம்
அேத	மாதிரி	தயாரானாள்.	அ த்தாற்ேபால்	ைபயன்	ஒ வன்	எஸ்.	எஸ்.	எல்.	ஸி.
பரீட்ைசயில்	ேதறிவிட் ,	'இதற் ேமல்	என்ைன	என்ன	ெசய்யப்ேபாகிறீர்கள்,
அப்பா?	ேவைலக் 	அ ப்பப்	ேபாகிறீர்களா,	காேலஜுக் 	அ ப்பப்	ேபாகிறீர்களா?'
என் 	ேகட் க்ெகாண் 	வந் 	நின்றான்.	'ேவைலக் ப்	ேபாகக் ய	வயைத	நீ
இன் ம்	அைடய	வில்ைலேயடா,	காேலஜில்தான்	உன்ைனச்	ேசர்க்க	ேவண் ம்!'
என்றார்	வாத்தியார்.	அவ ைடய	மைனவிேயா,	‘அவைனக்	காேலஜில்
ேசர்த் விட் 	நீங்கள்	என்ன	ெசய்யப்ேபாகிறீர்கள்?	வழக்கம்ேபால்	ேரா ேல
கிடக் ம்	கண்ணா ச்	சில் கைளெயல்லாம்	ெபா க்கிக்	ெகாண் க்கப்
ேபாகிறீர்களா?	அப்ப ப்	ெபா க் வதாயி ந்தால்	அவைனக்	காேலஜில்	ேசர்க்க
ேவண்டாம்;	அவன்	வய க் த்	த ந்த	ஏதாவ 	ஒ 	ேவைலயில்	அவைனச்
ேச ங்கள்.	இனிேமல்	உங்கள்	சம்பளத்ைத	மட் ம்	ைவத் க்ெகாண் 	என்னால்
இந்தக்	 த்தனத்ைத	நடத்த	 யா !’	என் 	ெபாரிந்தாள்.	

பார்த்தார்	வாத்தியார்;	அ வைர	'பதி	ெசால்	தாண்டாத	பாைவ'யாயி ந்த	தம்
பத்தினி	ஏன்	இப்ேபா 	‘பதி	ெசால்	தாண் ம்	பத்திரகாளியானாள்?’	என்
ேயாசித்தார்.	அந்த	ேயாசைனயின்	 வில்,	‘வரவரப்	ெபா ப் கள்
அதிகமாவ தான்	அதற் க்	காரணம்’	என்பைத	அவர்	உணர்ந்தார்.	உணர்ந்
என்ன	ெசய்ய?	வாத்தியார்	இந்த	நாளில்	தம் ைடய	வ வாையப்
ெப க்கிக்ெகாள்வதற் ள்ள	ஒேர	வழி	' ஷன்'	ெசால்லித்	த வ தாேன?
அ ம்தான்	அவ க் த்	ெதாண்டாகப்	ேபாய்விட்டேத!	
ேயாசித்தார்	வாத்தியார்;	அகிலாண்டம்	ெசால்வ 	ேபால்	தம்	ைபயைன	ஏதாவ
ஒ 	ேவைலயில்	ேசர்த் 	வி வ தான்	தமக் ம்	நல்ல ,	தம் ைடய
ெதாண் க் ம்	நல்ல 	என் 	தீர்மானித் ,	அவ க்காக	ஓய்ந்த	ேநரத்தில்
ேவைல ம்	ேதடத்	ெதாடங்கினார்.	
அதற் ள்	அவ ைடய	ெபண்களில்	ஒ த்தி,	எதிர்	வீட் ப்	ைபயனின்	‘திவ்விய
தரிசன'த் க்காக	'ஜன்னல்	தவம்'	ெசய்ய	ஆரம்பிக்க,	அைத	அவ க் த்
ெதரியாமல்	அவர்	மைனவி	ஒ 	நாள்	அவ க் ச்	 ட் க்	காட்ட,	‘வளரட் ம்
காதல்,	வாழட் ம்	காதல்'	என் 	அவர்	ெகாஞ்சம்	 ற்ேபாக் டன்	ெசால்ல,
'வாழ்ந்த 	ேபாங்கள்!	அப்ப 	ஏதாவ 	இ ந்தால்	அவைனக்ெகாண்ேட	இவள்
க த்தில்	 ன் 	 ச்ைசப்	ேபாட	ைவக்கலாம்	என் 	நாேன	ஒ 	நாள்	அவன்



வீட் க் ச்	ெசன் 	நா க்காக	விசாரித் ப்	பார்த்ேதன்.	ஏற்ெகனேவ
கலியாணமானவனாம்;	அவன்	மாமனார்	ஸ் ட்டர்	வாங்கிக்	ெகா க்கவில்ைல
என்பதற்காகப்	ெபண்ைண	அவ ைடய	வீட் ேலேய	வாழா	ெவட் யாக	விட்
ைவத்தி க்கிறானாம்.	அவைன	நம்பி	இவள்	இந்த	வீட்ைட	விட் த்	தாண் னால்
என்னவா ம்?	உங்கள்	தைலப்பாைகயல்லவா	கீேழ	இறங்கிப்	ேபா ம்?'	என்
அவள்	அவைர	எச்சரிக்க,	‘அப்ப யா	சமாசாரம்?'	என் 	அவர்	தி க்கிட் த்	தம்
தைலையத்	தாேம	ெதாட் ப்	பார்த் விட் ,	'நல்ல	ேவைள,	இப்ேபாெதல்லாம்	எந்த
வாத்தியார்	தைலயி ம்	தைலப்பாைக	இல்லாததால்	என்	தைலயி ம்	தைலப்பாைக
இல்ைல!'	என் 	சற்ேற	தி ப்தி டன்	ெசால்லிவிட் ,	ைபய க் 	ேவைல
ேத வேதா ,	ெபண் க் 	மாப்பிள்ைள ம்	'ேத ,	ேத ’	என் 	ேத வாராயினர்.	
இங்ஙனம்	ேவைலைய ம்,	மாப்பிள்ைளைய ம்	ேசர்ந்தாற்ேபால்	ேத க்
ெகாண் ந்த	காைலயி ம்	அவர்	தம்	வழக்கத்ைத	விடாமல்	மாைல	ேநரங்களில்
சாைலயில்	கிடக் ம்	ேதய்ந்த	லாடங்கைள ம்,	உைடந்த	கண்ணா த்
ண் கைள ம்	ேத க்ெகாண் க்க,	அைத	ஒ 	நாள்	அந்த	வழியாக	வந்த

மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தர்	பார்த் விட் ,	‘என்னத்	ேத கிறீர்கள்?’	என் 	ஒன் ம்
ரியாமல்	ேகட்க,	அவர்	ஓர்	அசட் ச்	சிரிப் டன்,	‘ஏேதா	என்னாலான	ெதாண் ,
சாைலயில்	கிடக் ம்	ேதய்ந்த	லாடங்கைள ம்	உைடந்தக்	கண்ணா த்
ண் கைள ம்	ேத 	எ த் க்	 ப்ைபத்	ெதாட் யில்	ேபா கிேறன்!'	என்

ெசால்ல,	'அட,	பாவி	ம ஷா!	ேபாடேவ	ேபா கிறாய்,	பக்கத்தில்	ஒ
ேபாட்ேடாகிராபைரயாவ 	ைவத் க்ெகாண் 	ேபாடக் டாதா?’	என்
விக்கிரமாதித்தர்	ேகட்க,	‘ஏன்?'	என் 	அவர்	'விழி,	விழி'	என் 	விழிக்க,	‘வீ
பற்றி	எரிந்தால் ட	அதில்	விளம்பரத் க் 	ஏதாவ 	‘சான்ஸ்’	இ க்கிறதா	என்
ேத ம்	காலமாச்ேச	இ ?	இந்தக்	காலத்தில்	யா க்காவ 	ஒ 	கவளம்	ேசா
ேபா வதாயி ந்தால் டப்	பக்கத்தில்	ேபாட்ேடாகிராபர்	இல்லாமல்	ேபாடக் டாேத!'
என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	'ஏைழ	வாத்தியா க் 	ஏன்	அெதல்லாம்?'	என்
ெசால்லிச்	ெகாண்ேட	அவர்	ேம ம்	ஓர்	அசட் ச்	சிரிப் ச்	சிரித் 	ைவப்பாராயினர்.	

‘சரியான	அசடாயி க் ம்ேபால்	இ க்கிறேத	இ !	இந்த	மாதிரி	அச களின்
ம்பம்	அந்தரத்தில்	அல்லவா	ெதாங்கிக்	ெகாண் க் ம்?’	என் 	அந்த

அச ன்ேமல்	அ தாபம்	ெகாண்ட	விக்கிரமாதித்தர்	அைதக்	 ப்பிட் 	அதன்
நலைன ம்	அதன்	 ம்ப	நலன்கைள ம்	பற்றி	விசாரிக்க,	அ 	 சிக்	 சி
எல்லாவற்ைற ம்	ஒ 	வழியாகச்	ெசால்லி	 க்க,	'வாத்தியார்	என்றால்	அசல்
வாத்தியாராகேவ	இ க்கிறீேர	ஐயா,	நீர்!	தன்னலத்	ெதாண் 	அல்லவா	இந்தக்
காலத்தில்	தமிழகத்	ெதாண் ,	தாயகத்	ெதாண் ?	அ 	ெதரியாமல்	நீர்தான்
ெகட் ர்	என்றால்	உம் ைடய	ைபயைன ம்	ஏன்	உமக்காகக்	ெக க்கப்	பார்க்கிறீர்?
நாைள	அவைன	அைழத் க்ெகாண் 	வந் 	என்ைனப்	பா ம்!'	என்
விக்கிரமாதித்தர்	தம்	விலாசத்ைதக்	ெகா க்க,	அந்த	விலாசத்திலி ந்



தம் டன்	அத்தைன	ேநர ம்	ேபசிக்	ெகாண் ந்தவர்	விக்கிரமாதித்தர்	என்பைத
அறிந்த	வாத்தியார்,	‘கண்ேடன்	கண்ேடன்,	கட ைளக்	கண்ேடன்!’	என்
வாெயல்லாம்	பல்லாய்க்	 திக்க,	‘கட ள்,	கட ள்,	என் 	ெசால்லி	மனிதன்
கட ைளேய	கல்லாக்கிவிட்ட 	ேபா ம்;	அேத	மாதிரி	என்ைன ம்	ெசால்லிக்
கல்லாக்கி	விடாதீர்!	தய 	ெசய் 	மனிதனாகேவ	இ க்கவிட் ,	நாைள	வந்
என்ைனப்	பா ம்!'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	அவரிடமி ந் 	விைட	ெபற் க்
ெகாள்வாராயினர்.	
ம 	நாள்	விக்கிரமாதித்தர்	ெசான்ன 	ெசான்னப 	வாத்தியார்	தம்	ைபய டன்
ெசன் 	அவைரப்	பார்க்க,	‘ஏண்டா,	ைபயா!	உனக் ப்	ப க்க	வி ப்பமா,
ேவைல	ெசய்ய	வி ப்பமா?’	என் 	அவர்	ைபயைனக்	ேகட்க,	'ப க்கத்தான்
வி ப்பம்’	என் 	ைபயன்	ெசால்ல,	'அவன்	வி ப்பத் க் 	விேராதமாக	அவைன
ேவைலயில்	ேசர்த் ,	அவைன ம்	அவன்	எதிர்காலத்ைத ம்	ெக க்கப்	பார்த்தீேர,
ஐயா!	அவைனப்	பற்றிய	கவைல	இனி	உமக் 	ேவண்டாம்.	அவன்	ப ப் க் ம்
பராமரிப் க் ம்	ஆ ம்	ெசலைவ	நான்	ஏற் க்	ெகாள்கிேறன்,	என்
ெசால்லிவிட் ,	'அ த்தாற்	ேபால்	உம் ைடய	ெபண் க் 	மாப்பிள்ைள	ேதட
ேவண் ம்.	அவ்வள தாேன?'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ேகட்க,	'ஆமாம்'	என்
வாத்தியார்	ெசால்ல,	‘ைகயில்	காசில்லாமல்	மாப்பிள்ைள	ேத னால்	கிைடக்க
மாட்டான்;	அப்ப ேய	கிைடத்தா ம்	அவன்	உ ப்ப யான	ஆளாய்	இ க்க
மாட்டான்.	 தலில்	காைசத்	ேத ம்;	அப் றம்	மாப்பிள்ைளையத்	ேத ம்.	காைச
எப்ேபா ம்	ேநரான	வழியில்	ேதடக் டா ;	ேத னால்	அ 	கிைடக்க ம்
கிைடக்கா .	ஏெனனில்,	கா 	எப்ேபா ேம	ேகாணல்	வழியிேலேய	வ வ ;
ேகாணல்	வழியிேலேய	ெசல்வ .	ஆகேவ,	நீ ம்	ேகாணல்	வழியில்	ெசன்றால்தான்
அைதப்	பி க்க	 ம்.	அதற் 	உம்ைமப்	ேபான்றவர்க க் 	இப்ேபா ள்ள	ஒேர
வழி	அரசியல்.	'அேயாக்கியர்க க் ப்	 கலிடம்	அரசியல்’	என்ற	ெசான்னவன்
ம்மா	ெசால்லவில்ைல;	அறிந் தான்	ெசான்னான்.	ஆகேவ,	நீர்	 தலில்	ஏதாவ

ஓர்	அரசியல்	கட்சியில்	அதி	தீவிர	அங்கத்தினராகிவிட் 	வந் 	என்ைனப்	பா ம்!'
என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	'ம்,	என்ைன ம்	அேயாக்கியனாகச்
ெசால்கிறீர்களா?	சரி!'	என் 	வாத்தியா ம்	ெப ச் 	விட் க்ெகாண்ேட
அங்கி ந் 	தி ம் வாராயினர்.	

அதன்ப 	ஏேதா	ஓர்	அரசியல்	கட்சியில்	வாத்தியார்	அதி	தீவிர
அங்கத்தினராகிவிட் 	வந் 	விக்கிரமாதித்தைரப்	பார்க்க,	‘அ த்தாற்ேபால்
வட்டச்	ெசலாளராகேவா,	வட்டத்	தைலவராகேவா	ஆகிவிட் 	வந் 	என்ைனப்
பா ம்!'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	பின் ம்	ெசால்லி,	அவைர	அ ப்பி
ைவப்பாராயினர்.	
அங்ஙனேம	அப்	பதவிகைள	எட் ப்	பி க்க	 யன்ற	வாத்தியார்	அதில்
ேதால்வி ற் 	வந் 	விக்கிரமாதித்தைரப்	பார்க்க,	'கவைலப்படாதீர்!



அ த்தாற்ேபால்	எந்தத்	தைலவரின்	வாைலயாவ ,	காைலயாவ 	பி த் ,	ஓர்
எம்.எல்.ஏ.	சீட்ேடா,	எம்.பி.	சீட்ேடா,	இரண் மில்ைலெயன்றால்	ஓர்	எம்.சி.	சீட்ேடா
வாங்கப்	பா ம்!'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்லி	ய ப்ப,	அதி ம்	வாத்தியார்
ேதால்வி ற் த்	தி ம்ப,	'இனி	உமக் ள்ள	ஒேர	வழி	நிதி	ேசர்ப்ப தான்.	அந்த
நிதிைய ம்	உம் ைடய	ேபரால்	ேசர்த் விட	 யா ;	யாராவ 	ஒ 	தைலவரின்
ேபராேலா,	பிர கரின்	ேபராேலாதான்	ேசர்க்க	 ம்.	இ தான்	'சிைல	ைவக் ம்
சீசன்'	ஆயிற்ேற?	யா க்காவ 	சிைல	ைவக்கப்	ேபாகிேறன்	என்
ெசால்லிக்ெகாண் 	நிதி	ேசர்க்கப்	பா ேம!’	என் 	ெசால்ல,	'அதற் 	நான்	எந்தத்
தைலவைரப்	பி ப்ேபன்,	எந்தப்	பிர கைரப்	பி ப்ேபன்?'	என் 	அவர்	ைகையப்
பிைசய,	'யாைர ம்	இப்ேபா 	பி க்க	ேவண்டாம்.	நீர்பாட் க் 	எந்தத்	தைலவரின்
ேபைரச்	ெசான்னால்	நிதி	ேச ேமா,	அந்தத்	தைலவரின்	ேபைரச்	ெசால்லி	நிதி
ேச ம்.	ேச ம்ேபாேத	கணக்ைக	எ த	ேவண் ய	விதத்தில்	எ தி	உமக்
ேவண் ய	வசதிகைள	-	அதாவ ,	இ க்க	வீ ,	ெபண் க் 	மாப்பிள்ைள,
ேபாக் வரத் க் 	ஒ 	சின்னஞ்சி 	கார்	இத்தியாதி,	இத்தியாதி	-	ேத க்
ெகாள் ம்.	அதற் ப்	பின்	மீதமான	காசில்	எந்தத்	தைலவரின்	ேபைரச்	ெசால்லி
நிதி	ேசர்த்தீேரா,	அந்தத்	தைலவரின்	சிைலையச்	ெசய் 	ைவத் விட் ,	‘என்ன
ெசால்கிறீர்?	உமக் ச்	சிைல	ேவண் மா,	ேவண்டாமா?'	என்ற	அவைரக்	ேக ம்.
அவர்	‘தியாகி	ஸ்டண்ட்'	அ க்க	வி ம்பினால்,	‘ேவண்டாம்’	என்பார்;	அ க்க
வி ம்பாவிட்டால்,	'ஆனானப்பட்ட	ஆண்டவேன	பக்தனின்	அன் க் க்
கட் ப்ப ம்ேபா ,	நான்	உங்க ைடய	அன் க் க்	கட் ப்படாமல்	இ க்க

மா?’	என் 	தி ெரன் 	வந்த	அடக்கத் டன்	ெசால்வார்.	உம்ைமப்
ெபா த்தவைர	இரண் ம்	ஒன் தான்.	வசதிக் 	வசதி ம்	கிைடக்கிற ;
'சாதாரணத்	ெதாண்டன்’	என்ற	நிைலயிலி ந் ,	'தைலசிறந்தத்	ெதாண்டன்’	என்ற
நிைலக் 	மட் மல்ல;	'ஒ 	 ட் த்	தைலவன்’	என்ற	நிைலக் ம்	உயர	 கிற .
இப்ேபாைதக் 	அ 	ேபா ம்.	ேபாம்,	ேபாம்;	ேபாய்	ஜமா ம்!'	என்
விக்கிரமாதித்தர்	அவைர	உற்சாகப்ப த்த,	‘இெதல்லாம்	மக்கைள	ஏமாற் வ
ேபால்	அல்லவா	ஆ ம்?’	என் 	வாத்தியார்	பின் ம்	ெசால்ல,	'மக்க ம்
சம்பந்தப்பட்டத்	தைலவைர	ஏதாவ 	ஒ 	விதத்தில்	ஏமாற்றத்தான்	நிதி
ெகா க்கிறார்கள்.	பரஸ்பரம்	ெதரிந்ேத	ஏமாற்றி,	ெதரிந்ேத	ஏமாந் 	வா ம்	காலம்
இ .	அைதப்	பற்றி	நீ ம்	நா ம்	ேயாசிப்ப 	வள் வனாரின்	 ற க்ேக
விேராதமான .	அவர்	என்ன	ெசால்கிறார்?	‘உலகத்ேதா 	ஒட்ட	ஒ கல்,	பல
கற் ம்	கல்லார்	அறிவிலாதார்'	என்றல்லவா	ெசால்கிறார்?	ேபாம்	ேபாம்,
ேயாசிக்காமல்	ேபாம்!’	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	பின் ம்	ெசால்லி,	அவைர	அ ப்பி
ைவப்பாராயினர்.	
காலத்திற்ேகற்ற	அன்னார்	க த் ப்ப ,	க மேம	கண்ணாய்	நிதி	ேசர்த்த
வாத்தியார்	சகல	வசதிகைள ம்	சீக்கிரேம	ெபற் ,	'சாதாரணத்	ெதாண்டன்’	என்ற
நிைலயிலி ந் 	'ஒ 	 ட் த்	தைலவன்’	என்ற	நிைலக் 	உயர,	அங்ஙனம்



உயர்ந்தகாைல,	எம்.சி.	சீட் க ம்,	எம்.எல்.ஏ.	சீட் க ம்,	எம்.	பி.	சீட் க ம்
ேபாட் 	ேபாட் க்	ெகாண் 	அவைரத்	ேத த்	தாமாகேவ	ஓ 	வர,	அவற்ைற
விடாமல்	பி த் 	ேம ம்	ேம ம்	 ன்ேனறிக்	ெகாண்ேட	வந்த	அவர்,	மாதத் க்
ஒ 	நாள்	மறக்காமல்	ேபாட்ேடாகிராபர்,	பத்திரிைகயாளர்	ஆகிேயா டன்	ெவயிலில்
காய்பவர்கைள ம்,	மைழயில்	நைனபவர்கைள ம்	‘எதிர்கால	அைமச்சர்'
பார்ப்ப ேபால்	பார்த் க்	ெகாண்ேட	தி ெவாற்றி ர்	சாைலக் த்	தம்	 த்தம்	 க்
காரில்	ெசன் ,	ேபாட்ேடா க்காக ம்,	ெசய்திக்காக ம்	இரண்
ேதய்ந்தலாடங்கைள ம்,	இரண் 	கண்ணா ச்	சில் கைள ம்	ெபா க்கி
எ த் க்	 ப்ைபத்	ெதாட் யில்	ேபாட் விட் 	வ வாராயினர்."	
ஒன்பதாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	நவரத்னா	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி

த் விட் ,	“நாைளக் 	வா ங்கள்;	பத்தாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்	கனகதாரா
ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!’	என் 	ெசால்ல,	"ேகட்கிேறாம்,	ேகட்கிேறாம்,
ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?"	என் 	வழக்கம்ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்
ெகாண்ேட	ேபாஜ ம்	நீதிேதவ ம்	கீேழ	இறங் வாராயினர்	என்றவா ...
என்றவா ...	என்றவா ....…	
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	ஒ 	நாள்	நள்ளிர 	ேநரம்;	‘நட்சத்திர	மாநகர்,	நட்சத்திர
மாநகர்'	என் 	ெசால்லா	நின்ற	தியாகராய	நகரிேல,	யாேரா	ஒ வன்	ப ங்கிப்
ப ங்கிப்	ேபாய்க்ெகாண் க்க,	அவைனக்	கண்ட	ேபாலீசார்	இ வர்	அவன்ேமல்
சந்ேதகம்	ெகாண் 	அவைனத்	ெதாடர்ந் 	ெசல்ல,	அவன்	பிரபல	நட்சத்திரம்
பிேரம மாரியின்	வீட்ைட	ெந ங்கி,	 ற் ற் ம்	பார்த் க்ெகாண்ேட	அந்த	வீட்
மதிற் வைரத்	தாண் 	உள்ேள	 திப்பானாயினன்.	

'சரியான	தி டன்	அகப்பட் 	ெகாண்டான்	இன் ;	ஆசாமிையக்	ைக ம்
கள மாகப்	பி க்காமல்	வி வதில்ைல!'	என் 	வரிந் 	கட் க்ெகாண்ட	ேபாலீசார்
இ வ ம்	அந்த	'நள்ளிர 	நாயக'ைனத்	ெதாடர்ந் 	உள்ேள	 தித் ,	அங்கி ந்த
ஒ 	மரத் க் ப்	பின்னால்	மைறந் 	ெகாள்ள,	அவன்	அந்த	வீட் க் ப்
பின்னாலி ந்த	பிேரம	 மாரியின்	நீச்சல்	 ளத்ைத	அக ம்	 க ம்	ஒ ங்ேக
மலர	ெந ங்கி,	'இதி ள்ள	தண்ணீர்	ெசய்தி க் ம்	பாக்கியத்ைதயாவ 	நான்
ெசய்தி க்கக்	 டாதா?	இதில்	நாள்ேதா ம்	நீந்தி	விைளயா ம்	என்	இதயராணி
என் டன்	ஒேர	ஒ 	நாளாவ 	நீந்தாமல்	விைளயாடக்	 டாதா?’	என் 	ெப ச்
விட் க்	ெகாண்ேட	அதன்	கைரயில்	உட்கார்ந் ,	 ன் 	வாய்	தண்ணீைர	அள்ளி
'ெமாடக்,	ெமாடக்'ெகன் 	 த் விட் ,	ஏேதா	 ண்ணிய	தீர்த்தத்ைதச்	சாப்பிட்
அ வைர	தான்	ெசய்தி ந்த	பாவங்கள்	அத்தைனைய ம்	ேபாக்கிக்	ெகாண்
விட்ட	பக்தன்	ேபால்	அவன்	அந்த	வீட் 	ஹா க் 	வ வானாயினன்.	

அங்ேக	பிேரம மாரி	உட்கா ம்	ேசாபாவில்	தா ம்	ெகாஞ்ச	ேநரம்	உட்கார்ந் ,
அவள்	ஆ ம்	ஊஞ்சலில்	தா ம்	ெகாஞ்ச	ேநரம்	ஆ ,	அவள்	அழ 	பார்க் ம்
கண்ணா யில்	தா ம்	ெகாஞ்ச	ேநரம்	தன்	அழைகப்	பார்த் க்
ெகாண் ந் விட் ,	'இந்த	அைறதான்	என்	கண்மணி	ப க் ம்
அைறயாயி க் ேமா?’	என் 	அ த்தாற்ேபால்	இ ந்த	அைறைய	அவன்	சற்ேற
எட் ப்	பார்க்க,	அங்ேக	அந்த	அழ ராணி	தன்	அ ைம	நாய்க் ட் ைய
ஆைச டன்	அைணத்தவா 	ப த் க்	ெகாண் க்க,	‘அடாடாடாடா,	அந்த
நாய்க் ட் 	ெபற்ற	ேப ட	நான்	ெபறவில்ைலேய?	இந்த	ஜன்மம்	எ த்ெதன்ன,



எ க்காமல்	ேபாெயன்ன?'	என் 	அவன்	தன்ைன ம்,	தான்	எ த்த	ஜன்மத்ைத ம்
ஏக	காலத்தில்	ெநாந் ெகாண்ேட	தி ம்ப,	அ வைர	அவைனக்	கவனித் க்
ெகாண் ந்த	ேபாலீசார்	ஒன் ம்	 ரியாமல்	அவைன	ெந ங்கி,	'யாரப்பா	நீ?	உன்
ெபயர்	என்ன?’	என் 	விசாரிக்க,	‘என்	ெபயர்	நட்சத்திரதாசன்,	பிேரம மாரியின்
ரசிகன்	நான்.	ஏன்,	நீங்க ம்	அந்த	நட்சத்திரத்தின்	நட்சத்திர	ரசிகர்களா	என்ன?'
என் 	அவன்	அவர்கைளத்	தி ப்பிக்	ேகட்க,	'நாசமாய்ப்	ேபாச் ,	ேபா!	ரசிகன்
இப்ப த்தான்	நள்ளிரவில்	வ வானா?	நட,	ஸ்ேடஷ க் !’	என் 	அவர்களில்
ஒ வன்	அவன்	க த்ைதப்	பி த் த்	தள்ள,	‘பகலில்	வந்தால்தான்	வாசலில்
நிற் ம்	 ர்க்கா	என்ைன	உள்ேள	விட	மாட்ேடன்	என்கிறாேன!’	என் 	அவன்
அ 	 லம்ப,	அந்தப்	 லம்பைலக்	ேகட் 	விழித் க்	ெகாண்ட	பிேரம மாரி,
‘இப்ப ம்	ஒ 	மகாரசிகன்	தனக் 	இ க்கிறானா?'	என் 	வியந் ,	‘யார்
அங்ேக?’	என் 	தன்	காரியதரிசிக் க்	 ரல்	ெகா க்க,	‘இேதா	வந் விட்ேடன்!'
என் 	காரியதரிசி	ஓேடா ம்	வந் 	அவ க் 	 ன்னால்	நிற்க,	'அந்த	ரசிகைன
ஒன் ம்	ெசய்ய	ேவண்டாம்	என் 	ெசால்லிப்	ேபாலீசாைர	அ ப்பிவிட் ,	அவ க்
என்	ேபாட்ேடா	ஒன்ைறக்	ெகா த்த ப் !’	என் 	அவள்	உத்தரவிட,	அங்ஙனேம
அந்தக்	காரியதரிசியாகப்பட்டவர்	ேபாலீசாைர	ெவளிேய	அ ப்பிவிட் 	ரசிக
சிகாமணியாகப்	பட்டவனிடம்	பிேரம மாரியின்	ேபாட்ேடா	ஒன்ைற	எ த் க்
ெகா க்க,	‘கண்ேடன்	கண்ேடன்,	என்	கன க்	கன்னிையக்	கண்ேடன்!'	என்
அவன்	ஆனந்தக்	 த்தாட,	‘உம்ைமப்	ேபான்ற	ேசாணகிரிக க்ெகல்லாம்	இந்தப்
ேபாட்ேடாைவ	அ ப்பி	ைவக்கத்தான்	இங்ேக	ஒ 	தனி	இலாகாேவ	ேவைல	ெசய்
ெகாண் க்கிறேத?	இந்த	எழைவ	நீர்	க தம்	எ திப்	ெபற் க்	ெகாண்டால்
என்ன?	அைத	விட் 	இதற்காக	அர்த்த	ராத்திரியில்	இங்ேக	வந் 	ஏன்	க த்ைத
அ க்கிறீர்?	ேபாம்	ஐயா,	ேபாம்!'	என் 	பல்ைலக்	க த் க்ெகாண் 	அவைன
விரட் ,	'க தம்	எ தினால்	நட்சத்திரத்ைத	நிைனத் க்	ெகாண் 	இந்த	வீட்
நீச்சல்	 ளத்தில்	இறங்கி	 ன் 	வாய்	தண்ணீைர	அள்ளி	'ெமாடக்,
ெமாடக்'ெகன் 	 க்க	 மா?	நட்சத்திரத்ைத	நிைனத் க்ெகாண் 	இந்த
வீட் 	ேசாபாவில்	உட்கார்ந் 	எ ந்தி க்க	 மா?	நட்சத்திரத்ைத
நிைனத் க்ெகாண் 	இந்த	வீட் 	ஊஞ்சலில்	உட்கார்ந் 	ஆட	 மா?
நட்சத்திரத்ைத	நிைனத் க்ெகாண் 	இந்த	வீட் க்	கண்ணா யில்	அழ 	பார்க்க

மா?’	என் 	அவன்	ஒேர	நட்சத்திரமாக	அ க்க,	'நல்ல	நட்சத்திர	ரசிகர்	ஐயா,
நீர்?	ேபாய்த்	ெதாைல ம்!'	என் 	காரியதரிசி	தன்	தைலயில்	தாேன
அ த் க்ெகாண் ,	அவைன	வாசல்	வைர	ெகாண் 	ேபாய்	விட் விட்
வ வாராயினர்.	
ம நாள்	காைல	‘ஏ 	மணி	கால்ஷீட்' க் 	எட் 	மணிக் ப்	ேபாவ ட
நட்சத்திரத் க் 	அழகல்ல	என் 	எண்ணிேயா	என்னேவா	ஒன்ப 	மணிக் ப்
ப க்ைகைய	விட் 	எ ந் ,	ஒ 	மணி	ேநரம்	நீச்சல்	 ளத்தில்	நீந்தி	விைளயா ,
பத் 	மணிக் 	நடப்பன,	பறப்பன,	ஊர்வன,	நீந் வன	ஆக	நால்வைக



ஜீவராசிகைள ம்	விதம்	விதமாகச்	சைமத் க்ெகாண் 	வந் 	ைவக்கச்	ெசால்லி
உட்கார்ந் ,	ஒ 	ெபக்	பிஸ்ெகட்	பிராந்திேயா 	அைவயைனத்ைத ம்	ேசர்த் ச்
சாப்பிட் விட் 	எ ந் ,	'கார்	ெர யா?'	என் 	அவள்	 ைரவைரக்	ேகட்க,	'ெர !’
என் 	அவன்	ெசால்ல,	‘அம்மா,	நான்	வ கிேறன்!'	என் 	ெசால்லிக்ெகாண்ேட
அவள்	வாச க் 	வ வாளாயினள்.	
அ காைல	அங்ேக	ேபட் க்காகக்	காத்தி ந்த	நி பர்	ஒ வர்	அவைளக்
கண்ட ம்	எ ந் 	நின் ,	'இர 	 ங்கினீர்களா?'	என் 	ேகட்க,	' ங்கிேனன்!'
என் 	அவள்	ெசால்ல,	'காைல	எ ந்தீர்களா?’	என் 	அவர்	ேகட்க,	‘எ ந்ேதன்!'
என் 	அவள்	ெசால்ல,	‘சாப்பிட் ர்களா?'	என் 	அவர்	ேகட்க,	'சாப்பிட்ேடன்!'	என்
அவள்	ெசால்ல	‘என்ன	சாப்பிட் ர்கள்?’	என் 	அவர்	ேகட்க,	'வழக்கமாகச்
சாப்பி ம்	ஒேர	ஒ 	இட்லிையக் ட	விட் விட் 	இன் 	நான்	பாதிதான்
சாப்பிட்ேடன்;	பாக்கிப்	பாதிைய	என்	அம்மா	என் ைடய	தைலையச்	 ற்றித்
தி ஷ் 	கழித் க்	காக்காய்க் ப்	ேபாட் விட்டாள்!'	என்பதாகத்தாேன
ெசால்லிவிட் 	அவள்	காரில்	ஏறி	உட்கார்ந் 	ெகாள்ள,	‘இன்ெனான்ைறக்	ேகட்க
மறந் விட்ேடேன,	உங்க க் 	எப்ேபா 	கலியாணம்?’	என் 	நி பர்	கா க் ள்
தைலைய	நீட் க்	ேகட்க,	'நடக் ம்ேபா 	ெசால்கிேறன்!’	என் 	ெசால்லிவிட்
அவள்	ெவளிேய	வர,	அ வைர	அவ க்காக	அங்ேக	காத்தி ந்த
நட்சத்திரதாசன்	தி ெரன் 	அவள்	கா க் 	 ன்னால்	பாய,	‘இெதன்ன
சங்கடம்?'	என்ன	விஷயம்?’	என் 	விசாரிக்க,	‘ேநற்றிர 	வந்த	ரசிகன்	நான்.
ெகா க்கேவ	ெகா த்தீர்கள்	ேபாட்ேடா,	அதில்	ஒ 	ைகெய த்ைதப்	ேபாட் க்
ெகா க்கக்	 டாதா?’	என் 	அவன்	தன்	ைகயிலி ந்த	ேபாட்ேடாைவ	நீட்ட,
'அரசியல்	நிர்ணயச்	சட்டத்தில்	அங்கீகரிக்கப்பட் ள்ள	பதினா 	ெமாழிக ம்
ெதரி ம்	எனக் .	அந்த	ெமாழிகளில்	எந்த	ெமாழியில்	நான்	ைகெய த் ப்
ேபாட?'	என் 	அவள்	ேகட்க,	'தமிழ்தான்	ெதரி ம்	எனக் :	தமிழிேலேய
ேபா ங்கள்!'	என் 	அவன்	ெசால்ல,	‘சரி'	என் 	அவள்	அந்தப்	ேபாட்ேடாைவ
வாங்கி	‘பிேரம மாரி'	என் 	ைகெய த் ப்	ேபாட் விட் ,	இடமி ந் 	வலமாக
ஒ 	 ைற ம்,	வலமி ந் 	இடமாக	இன்ெனா ைற ம்	சரியாக	ஆ
எ த் க்கள்	இ க்கின்றனவா	என் 	விரல்	விட் 	எண்ணிப்	பார்க்க,	அ 	எட்
எ த் க்களாக	வ வைதக்	கண் 	மைலத் ,	திைகத் ,	‘ஏன்	 ைரவர்!
பிேரம மாரிக் 	ஆ 	எ த் த்தாேன?’	என் 	 ைரவைரக்	ேகட்க,	'ஆ
எ த் த்தான்!'	என் 	அவன்	அ த் ச்	ெசால்ல,	'எட் 	எ த் க்கள்	வ கிறேத?'
என் 	அவள்	தான்	ேபாட்ட	ைகெய த்ைத	அவ க் க்	காட்ட,	'ஓ,	அ வா?
‘ேர'வன்னாைவ ம்	‘மா'வன்னாைவ ம்	நீங்கள்	இரண் ரண் 	எ த் க்களாகக்
கணக் ப்	பண்ணிக்	ெகாண் க்கிறீர்கள்;	அதனால்தான்	எட்ெட த்
வ கிற !'	என் 	அவன்	தட்டாமல்	ெசால்ல,	‘ேபாடா,	ேபா!	அைவ	இரண் ம்
இரண் 	எ த் த்தான்	என் 	எனக் த்	ெதரியாதா,	என்ன?	 ம்மா	ேகட்ேடன்!’
என் 	அவள்	தி ர்ச்	சிரிப்பால்	தி ெரன் 	எல்லாவற்ைற ம்	மைறத் விட் த்	தன்



ைகயிலி ந்த	ேபாட்ேடாைவ	நட்சத்திர	தாசனிடம்	ெகா த் 	அ ப்பி
ைவப்பாளாயினள்.	
அத் டனாவ 	அந்த	ரசிகன்	அவைள	விட்டானா	என்றால்	அ தான்	இல்ைல;	ஒ
வாரத் க்ெகல்லாம்	மாண் மி 	ெபா ப்பணி	அைமச்ச க் 	ம 	ஒன்ைறத்	தயார்
ெசய் 	ெகாண் 	வந் 	அவன்	அவ ைடய	வீட் க்	ேகட்ட ேக	நின்றான்.
இம் ைற	அவள்	உள்ேளயி ந் 	ெவளிேய	வரவில்ைல;	ெவளிேயயி ந் 	உள்ேள
ேபானாள்.	வழக்கம்ேபால்	அவள்	காைர	மடக்கி	அவன்	தன்	ம ைவ	அவளிடம்
நீட்ட,	‘என்ன	இ ?'	என் 	ேகட் க்ெகாண்ேட	அைத	வாங்கிப்	பார்த்த	அவள்,
‘உள்ேள	வந் 	ெதாைல ம்!'	என் 	ெசால்லிவிட் ப்	ேபாக,	அதனால்	உச்சி	 ளிர்ந்
ேபான	அவன்	அவ ைடய	காைர ம்	 ந்திக்ெகாண் 	உள்ேள	'ஓ ,	ஓ ’	என்
ஓ வானாயினன்.	

காைர	விட் க்	கீேழ	இறங்கிய	பிேரம மாரி,	'இந்த	ம ைவெயல்லாம்	ப த் க்
ெகாண் க்க	இப்ேபா 	எனக் 	ேநரமில்ைல;	நான்	ேபாய்	‘ெரஸ்ட்'	எ க்க
ேவண் ம்.	என்ன	விஷயம்,	ெசால் ம்?’	என் 	சற்ேற	ெவ ண் 	ேகட்க,
'ேகாடம்பாக்கம்	ரயில்ேவ	ேகட்ைட	எ த்தா ம்	எ த்தார்கள்;	என்ைனப்	ேபான்ற
ரசிகர்க க் ப்	பி த்த 	தைலவலி!	உங்கள்	தரிசனத் க்காக	நாங்கள்
உங்க ைடய	வீ 	ேத 	வந் ,	உங்கள்	வீட் க்	ேகட்ட ேக	நின் 	தவம்	ெசய்ய
ேவண் யி க்கிற .	அந்தத்	தவத்ைத	நாங்கள்	ம ப ம்	ேகாடம்பாக்கம்
ேகட்ட கிேலேய	நின் 	ெசய்யேவண் ம்.	அதற்காக	இப்ேபா 	அங்ேக
கட்டப்பட் க் ம்	ேமம்பாலத்ைத	உடேன	இ க்க	ேவண் ம்.	இ த் விட்
மீண் ம்	ரயில்ேவ	ேகட்ைடக்	ெகாண் 	வந் 	அங்ேக	ேபாடேவண் ம்.
அதற் த்தான்	இந்த	ம .	இதில்	நீங்க ம்	ஒ 	ைகெய த் ப்	ேபாட	ேவண் ம்!'
என் 	நட்சத்திரதாசன்	ெசால்ல,	‘இெதன்ன	வம் ,	இவன்	ஒ 	மாதிரியான
ஆசாமியாயி ப்பான்	ேபாலி க்கிறேத?'	என் 	அவைன	ேம ம்	கீ மாகப்	பார்த்த
அவள்,	‘இ 	உம் ைடய	ெசாந்த	 யற்சியா?	இல்ைல,	ரசிகர்	சங்கத்தின்
யற்சியா?'	என் 	ேகட்க,	‘இரண் மில்ைல;	இ 	பிேரம மாரி	மன்றத்தின்
யற்சி!’	என் 	அவன்	சற்ேற	ெவட்கத் டன்	ெசால்ல,	‘அந்த	மன்றத்தின்	தைலவர்

யார்?’	என் 	அவள்	ேகட்க,	‘தைலவ ம்	நாேன;	காரியதரிசி ம்	நாேன;
ெபா ளாள ம்	நாேன;	அங்கத்தின ம்	நாேன!’	என் 	அவன்	அ க்க,	'அப்ப யா?
இதில்	ைகெய த் ப்	ேபாட்டால்	உம் ைடய	‘லிஸ்ட்' ல்	அல்லவா	என்ைன ம்
ேசர்த் வி வார்கள்?'	என் 	அவன்	ெகா த்த	ம ைவ	அவனிடேம	அவள்
தி ப்பிக்	ெகா க்க,	அதற் ள்	பித்தம்	தைலக்ேகறிவிட்ட	அவன்,	‘இனி	நான்
ேவ ,	நீ	ேவறா?’	என் 	சிரித் க்	ெகாண்ேட	ெசால்லிவிட் ,	‘நான்	ேபச
நிைனப்பெதல்லாம்	நீ	ேபசேவண் ம்;	நீ	ேபச	நிைனப்பெதல்லாம்	நான்	ேபச
ேவண் ம்!'	என் 	பாட	ஆரம்பிக்க,	'தாங்கா ;	இனி	தாங்கேவ	தாங்கா !'	என்
நிைனத்த	அவள்	தன்	காரிய	தரிசிையக்	ைக	தட் 	அைழத் ,	‘இந்தப்



ைபத்தியத்ைத	எப்ப யாவ 	ெவளிேய	அ ப் !'	என் 	உத்தர 	ேபாட் விட்
உள்ேள	ேபாவாளாயினள்.	
‘அப்பா,	நட்சத்திரதாசா!	மரியாைதயாக	ெவளிேய	ேபாகிறாயா,	இல்ைலயா?'	என்
காரியதரிசி	சற் 	மரியாைதக்	 ைற டன்	ேகட்க,	‘மாட்ேடன்;	பிேரம மாரி	இந்த
ம வில்	ைகெய த் ப்	ேபா ம்	வைர	நான்	இந்த	இடத்ைத	விட் ப்
ேபாகமாட்ேடன்!'	என் 	அவன்	அடம்	பி க்க,	'ேபாகாவிட்டால்	ேபாலீ க் ப்	ேபான்
பண் ேவன்!’	என் 	காரியதரிசி	அவைன	எச்சரிக்க,	'பண் ;	தாராளமாகப்
பண் !’	என் 	அவன்	அதற் ம்	அைசந் 	ெகா க்காமல்	அங்ேகேய	நிற்க,
காரியதரிசி	ேவ 	வழியின்றிப்	ேபாலீ க் ப்	'ேபான்'	ெசய் 	விஷயத்ைதச்	ெசால்ல,
‘எந்தப்	ைபத்தியமாயி ந்தா ம்	அதனால்	பிற க் 	ஆபத் 	ேநராத	வைர
நாங்கள்	ஒன் ம்	ெசய்வதற்கில்ைல!'	என் 	அவர்கள்	ைகைய	விரித் விட,
அதற் 	ேமல்	என்ன	ெசய்வெதன் 	காரியதரிசி	பிேரம மாரி டன்	கலந்
ேயாசிப்பாராயினர்.	

அ காைல	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்த ைடய	நிைன 	அவ க் 	வர,	'அவர்தான்
இதற் 	ஏதாவ 	வழி	காட்டக்	 ம்’	என் 	அவர்கள்	அவைர	வரவைழக்க,	அவர்
எல்லாவற்ைற ம்	அவர்களிடமி ந் 	விசாரித் த்	ெதரிந் 	ெகாண்ட	பின்
நட்சத்திரதாசைன ம்	பிேரம	 மாரிைய ம்	ஒ 	 ைற	ஏற	இறங்கப்	பார்த் விட் ,
‘இவர்	இங்ேகேய	இ க்கட் ம்;	நீங்கள்	உள்ேள	ேபாய்	உங்கள்	'ேமக்கப்'ைபக்
கைலத் விட் 	வா ங்கள்!’	என் 	பிேரம மாரியிடம்	ெசால்ல,	அவள்	அப்ப ேய
ேபாய்த்	தன்	'ேமக்கப்'ைபக்	கைலத் விட் 	ெவளிேய	வர,	'இப்ெபா
ெசால்லப்பா,	இவர்கைள	நன்றாகப்	பார்த் விட் ச்	ெசால்;	ேகாடம்பாக்கம்
ேகட்ட ேக	நின் 	இவர்கைளத்	தரிசிப்பதற்காக	நீ	இவர்க ைடய
ைகெய த் டன்	இந்த	ம ைவப்	ெபா ப்	பணி	அைமச்சரிடம்	ெகா க்க
ேவண் ய 	அவசியந்தானா?'	என்ற	விக்கிரமாதித்தர்	நட்சத்திரதாசைனக்
ேகட்க,	அவர்	ெசான்னப 	அவன்	அவைள	நன்றாகப்	பார்த் 	விட் ,	'ஐேயா
ேவண்டாம்!	இந்த	நட்சத்திர	தரிசனத் க்	காகக்	ேகாடம்பாக்கம்	ேமம்பாலத்ைத
வீணாக	இ க்க	ேவண்டாம்!'	என் 	ெசால்லிக்ெகாண்ேட	அவன்	தைல	ெதறிக்க
ஓ வானாயினன்."	

பத்தாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	கனகதாரா	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி
த் விட் ,	“நாைளக் 	வா ங்கள்;	பதிேனாராவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

வித்தியா	ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!'	என் 	ெசால்ல,	"ேகட்கிேறாம்,
ேகட்கிேறாம்,	ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?”	என் 	ேபாஜ ம்
நீதிேதவ ம்	வழக்கம்ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ
இறங் வாராயினர்	என்றவா ...	என்றவா ...	என்றவா ...…	
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	'ஜலங்காணா ரம்,	ஜலங்காணா ரம்’	என் 	ஓர்	ஊர்	உண் .
அந்த	ஊரிேல	'ஜலங்காணா	ஈஸ்வரர்	ேகாயில்,	ஜலங்காணா	ஈஸ்வரர்	ேகாயில்'
என் 	ஒ 	ேகாயில்	உண் .	அந்தக்	ேகாயி க் 	‘ஜதி	ஜகதாம்பாள்,	ஜதி
ஜகதாம்பாள்'	என் 	ஒ 	தாசி	உண் .	அந்தத்	தாசிக் ம்	ேகாயில்	தர்மகர்த்தா
ேஜாதிலிங்கத் க் ம்	காதல்,	காதல்	என்றால்	பகிரங்கக்	காதல்	அல்ல;	ரகசியக்
காதல்.	

இப்ப யாகத்தாேன	அவர்க ைடய	காதல்	 ம்	 ைவ ம்	 ன்றாமல்	பரம
ரகசியமாக	இ ந் 	வ ங்காைலயில்,	ஒ 	நாள்	தர்மகர்த்தாவாகப்பட்டவர்
ேகாயி க் ப்	 திதாக	வந்தி ந்த	அர்ச்சகைர	அவசரம்	அவசரமாக	விளித் ,
'எனக் 	நீர்	ஓர்	உதவி	ெசய்ய	ேவ ம்;	தவறாக	நிைனக்கக்	 டா !’	என் 	சற்ேற
ெவட்கத் டன்	விண்ணப்பிக்க,	'தவறாக	நிைனக்கக்	 டா 	என்
ெசால்வதிலி ந்ேத	இவர்	ேகா ம்	உதவி	தவறான	உதவியாய்த்தான்	இ க் ம்
ேபால்	இ க்கிறேத!'	என் 	நிைனத்த	அர்ச்சகர்,	தம் ைடய	பிைழப் 	தற்சமயம்
அவ ைடய	ைகயில்	இ ப்பைத	நிைன ர்ந் ,	'அதற்ெகன்ன,	ெசால் ங்கள்?
அவசியம்	ெசய்கிேறன்!’	என் 	 ைழய,	‘நம்	ேதவஸ்தானத் த்	தாசி	ஜதி
ஜகதாம்பாைள	உமக் த்	ெதரி மல்லவா?’	என் 	அவர்	ேகட்க,	‘ெதரியாேத!
இப்ேபா தாேன	நான்	வந்தி க்கிேறன்.	இனிேமல்தான்	ெதரிந் ெகாள்ள
ேவண் ம்!'	என் 	அர்ச்சகர்	ஓர்	அசட் ச்	சிரிப்ைப	உதிர்க்க,	'ெதரியாவிட்டால்
என்ன?	இன் 	ெவள்ளிக்கிழைம;	சாயந்திரம்	அவள்	அவசியம்	ேகாயி க்
வ வாள்.	அவள்	வ ம்ேபாேத	அவைளச்	 ற்றி	ஒ 	 ட்டம்	ேச ம்;	அதிலி ந்ேத
அவள்	தான்	ஜதி	ஜகதாம்பாள்	என்பைத	நீர்	ெதரிந் ெகாள்ளலாம்.	அவளிடம்
இந்த	நவரத்தினமாைலையக்	ெகா த் வி ம்.	நா 	ேப க் த்	ெதரிந்
ெகா க்காதீர்;	ரகசியமாகக்	ெகா ம்!'	என் 	ெசால்லி	அவர்	தம்	ைகப்
ைபயிலி ந்த	நவரத்தினமாைலைய	எ த் 	அர்ச்சகரிடம்	ெகா க்க,	'ஐேயா,
இவ்வள 	ெபரிய	ெபா ப்ைப	என்னிடம்	ஒப்பைடக்கிறீர்கேள!'	என் 	அர்ச்சகர்
அலற,	'அலறாதீர்!	அதற் த்	த தியான	ஆள்	நீர்தான்;	ேவ 	யாரிட ம்	எனக்
நம்பிக்ைகயில்ைல.	இைத	நாேன	ெகாண் 	ேபாய்	அவளிடம்	ெகா த்தி ப்ேபன்.



இைதக்	கட் 	 த்த	ஆசாரி	நா ம்	என்	மைனவி ம்	பட்டணத் க் ப்	 றப்ப கிற
ேநரத்தில்	இைதக்	ெகாண் 	வந் 	என்னிடம்	ெகா த்தான்.	என்	மைனவி
வாெயல்லாம்	பல்லாக,	'இ 	யா க் ?'	என்றாள்;	‘சாமிக் !'	என் 	ெசால்லி
அவைளச்	சமாளித்ேதன்.	அவள்	இப்ேபா 	ெவளிேய	நிற் ம்	காரில்
உட்கார்ந்தி க்கிறாள்.	அவ க் 	எதிர்த்தாற்ேபால்	இைத	நான்	உம்மிடம்
ெகா ப்ப தான்	ெபா த்தம்;	ேவ 	யாரிடம்	ெகா த்தா ம்	அ
ெபா த்தமாயி க்கா .	பி ம்,	பி ம்,	எனக் 	ேநர	மாகிற !'	என்பதாகத்
தாேன	அவர்	அந்த	நவரத்தின	மாைலைய	அர்ச்சகரின்	ைகயிேல	'திணி,	திணி'
என் 	திணித் விட் ,	ஓட்ட ம்	நைட மாக	ெவளிேய	ெசல்வாராயினர்.	
மாைல	வந்த .	ேகாயி க் 	வந்த	ஜதி	ஜகதாம்பாள்	தனியாக	வரவில்ைல;	நா
ேதாழிக டன்	வந்தாள்.	அந்தத்	ேதாழிகேளா	அதிசயத்	ேதாழிகளாயி ந்தார்கள்.
அவர்களில்	ஒ த்தியாவ 	அந்த	ஜதி	ஜகதாம்பா க் க்	ெகாஞ்சமாவ
மா பட் ந்தார்களா	என்றால்,	அ தான்	இல்ைல;	ஒேர	அச்சில்	வார்த்த	மாதிரி
அவர்க ம்	அவைளப்	ேபாலேவ	இ ந்தார்கள்.	தர்மகர்த்தா	ெசான்ன ேபால்
அவர்கைளச்	 ற்றிக்	 ட்டம்	என்னேவா	ேசரத்தான்	ேசர்ந்த ;	அந்த	ஐவரில்	யார்
ஜதி	ஜகதாம்பாள்	என்ப தான்	அர்ச்சகரால்	ெதரிந் ெகாள்ள	 யாத
திராயி ந்த !	

ெதரிந்தவர்கள்	யாைரயாவ 	ேகட் ப்	பார்க்கலாெமன்றாேலா,	அவர்களில்	சிலர்,
'ஜதி	ஜகதாம்பாைளயா	உமக் த்	ெதரியா ?’	என் 	'ெகக்ெகக்ேக’	எனச்	சிரிக்கக்

ம்;	இன் ம்	சிலேரா,	‘ஏன்,	எதற் ?'	என் 	 ைடயக்	 ம்.	அவர்களிடம்
தான்	என்னத்ைதச்	ெசால்வ ?	'நா 	ேப க் த்	ெதரிந் 	ெகா க்காதீர்;
ரகசியமாகக்	ெகா ம்!'	என்றல்லவா	அவர்	ெசால்லிவிட் ப்	ேபாயி க்கிறார்?	
அர்ச்சகர்	விழித்தார்;	திைகத்தார்!	
ைஜைய	 த் க்ெகாண் 	ேபானபின்,	அவர்க ைடய	வீட் க்ேக	ேபாய்

இைதக்	ெகா த் விட் 	வரலாெமன்றால்,	பார்ப்பவர்கள்	என்ன	நிைனப்பார்கள்?
‘அர்ச்சகரா	தாசி	வீட் க் ப்	ேபாகிறார்?	அநியாயம்!	அநியாயம்!'	என்
நிைனக்கமாட்டார்களா?	பைன	மரத்தின்	அ யிலி ந் 	பாைலக்	 த்தா ம்
பனங்கள்ைளக்	 க்கிறான்	என் 	தாேன	உலகம்	நிைனக் ம்?	

‘அெதல்லாம்	எதற் ?	அர்ச்சைன	ெசய்ய	வ ம்ேபா 	எல்ேலாைர ம்	ேகட்ப ேபால
அவர்கைள ம்	'யா ைடய	ெபய க் ச்	ெசய்ய	ேவண் ம்?’	என் 	ேகட்டால்
அவள்	தன்	ெபயைரச்	ெசால்லாமலா	இ க்கப்	ேபாகிறாள்?	அப்ேபா
ெதரிந் ெகாண்டால்	ேபாகிற !’	என் 	அர்ச்சகர்	அைதச்	ெசய்வதற் த்
தயாராக,	அதற் ள்	அங்ேக	வந் 	ேசர்ந்த	அந்த	நாரீமணிகள்	தங்க ைடய
க் டைலயிலி ந் 	ைநேவத்	தியத் க் 	ேவண் யவற்ைற	எ த் ப்

ப பவ்வியமாக	அவரிடம்	ெகா க்க,	அவ ம்	அவற்ைறப்	ப பவ்வியமாகப்



ெபற் க்ெகாண் ,	‘யா ைடய	ெபய க் ச்	ெசய்ய	ேவண் ம்?’	என் 	கடாவ,
' வாமியின்	ெபய க்ேக	ெசய் 	வி ங்கள்!’	என் 	அவர்களில்	ஒ த்தி
சாவதானமாகச்	ெசால்ல,	‘என்	அப்பா	ஜலங்	காணா	ஈஸ்வரா!	என்ைன	ஏண்டா
ெபயர்	காணா	அர்ச்சகனாகப்	பைடத்தாய்?'	என் 	சிவ	நாமாவளி ம்,	சிந்திய
க் மாக	அவர்	அந்த	அர்ச்சைனையச்	ெசய் 	 ப்பாராயினர்.	

‘அதற் 	ேமல்	ேயாசிப்பதில்	பிரேயாசனமில்ைல'	என் 	அர்ச்சகர்	 ணிந் ,
அவர்கைளேய	ேந க் 	ேநராக	ேநாக்கி,	'உங்களில்	யார்	ஜதி	ஜகதாம்பாள்	என்
நான்	ெதரிந் 	ெகாள்ளலாேமா?'	எனப்	ப பவ்வியமாகக்	ேகட்க,	'அ 	 டத்
ெதரியாமலா	இங்ேக	நீங்கள்	அர்ச்சகர்	ேவைல	பார்க்க	வந்தி க்கிறீர்கள்?’	என்
அந்த	அழ 	ராணிகள்	 பீெரன் 	சிரிக்க,	'ஏண்டா,	அைதக்	ேகட் த்
ெதாைலத்ேதாம்?'	என் 	அர்ச்சகர்	அவமானத்தால்	அப்ப ேய	 ன்றிப்
ேபாவாராயினர்.	

அ காைல	பக்தேகா கேளா 	பக்தேகா யாக	அங்ேக	வந்தி ந்த	ஊ க் ப்
தியவர்	ஒ வர்	அர்ச்சக க் 	ேநர்ந்த	அவமானத்ைதத்	தமக்ேக	ேநர்ந்த
அவமானமாகக்	க தி,	‘ஏன்	அம்மா,	சிரிக்கிறீர்கள்?	ஐவ ம்	ஒேர	மாதிரியாக
உள்ள	உங்களில்	யார்	ஜதி	ஜகதாம்பாள்	என் 	அவர்	ேகட்டதில்	என்ன	தவ ?'
என் 	ேகட்க,	'அைதக் டத்	ெதரிந் 	ெகாள்ளாமல்	அவர்	இங்ேக	அர்ச்சகராக
வந்தி க்கிறாேர,	அ தான்	தவ !'	என் 	அவர்களில்	ஒ த்தி	ெசால்ல,
‘நா ம்தான்	இந்த	ஊ க் ப்	 தி ;	உங்களில்	யார்	ஜதி	ஜகதாம்பாள்	என்
எனக் ந்தான்	ெதரியா .	அதனால்	இந்தக்	ேகாயி க் 	நான்	வந்த
தவறாகிவி மா?’	என் 	அவர்	தி ப்பிக்	ேகட்க,	‘சந்ேதகெமன்ன,	தவ தான்!'
என் 	அதற் ம்	சைளக்காமல்	அவர்களில்	இன்ெனா த்தி	அ த் ச்	ெசால்ல,
‘ஏ ,	ெபால்லாத	ெபண்களாயி ப்பார்கள்	ேபால்	இ க்கிறேத,	இவர்கள்!’	என்
நிைனத்த	அவர்,	'அப்ப யானால்	உங்களில்	யார்	அந்த	ஜதி	ஜகதாம்பாள்	என்பைத
நீங்கள்	யா க் ம்	ெசால்லேவ	மாட் ர்களா?'	என் 	ேகட்க,	‘ெசால்ல	மாட்ேடாம்;
அவர்களாகத்	ெதரிந் ெகாள்ளாத	வைர	நாங்களாகச்	ெசால்லேவ	மாட்ேடாம்!'
என் 	அவர்களில்	மற்ெறா த்தி	ெசால்ல,	'ஓய்,	அர்ச்சகேர!	அந்த	ஜதி
ஜகதாம்பாைள	நீர்	அவசியம்	ெதரிந் ெகாள்ளத்தான்	ேவண் மா?’	என்
ேகட் க்	ெகாண்ேட	ஊ க் ப்	 தியவர்	அர்ச்சகரின்	பக்கம்	தி ம்ப,	'ஆம்,
அவசியம்	ெதரிந் ெகாள்ள	ேவண் யி க்கிற !'	என் 	அவர்	தம்	ம யிலி ந்த
நவரத்தின	மாைலைய	அழ	மாட்டாக்	 ைறயாகத்	ெதாட் ப்	பார்த் க்ெகாண்ேட
ெசால்ல,	'அப்ப யானால்	ெகாஞ்சம்	ெபா ம்;	அைத	நான்	கண் பி த் ச்
ெசால்கிேறன்!'	என் 	ெசால்லிவிட் 	அவர்	அந்த	ஐந் 	ஆரணங் களின்	பக்கம்
தி ம்ப,	'எங்ேக	கண் பி ங்கள்,	பார்க்கலாம்?’	என் 	அவர்களில்	மற் ம்
ஒ த்தி	அவைர	ேநாக்கி	சவால்	விட,	'அதற் 	நீங்கள்	ஒ 	காரியம்	ெசய்ய
ேவண் ம்.	அேதா	ெதாங் கிறேத,	 ங்கா	மணி	விளக் ,	அதி ள்ள	ஐந்



டர்கைள ம்	நீங்கள்	தைலக் 	ஒன்றாகத்	 ண் விட	ேவண் ம்!'	என் 	அவர்
ெசால்ல,	'ஆஹா!	அதற்ெகன்ன,	அப்ப ேய	 ண் வி கிேறாம்!'	என் 	அவர்கள்
ஒவ்ெவா வ ம்	ஒவ்ெவா 	 டராகத்	 ண் 	விட் விட் 	வர,	கைடசியாகத்

ண் 	விட் விட் 	வந்தவைளச்	 ட் க்	காட் ,	'நீங்கள்தான்	அந்த	ஜதி
ஜகதாம்பாள்!'	என் 	ஊ க் ப்	 தியவர்	ெசால்ல,	அவள்	வியப் டன்	அவர்	பக்கம்
தி ம்பி,	'அ 	எப்ப த்	ெதரிந்த 	உங்க க் ?’	என் 	ேகட்க,	' தல்	நால்வ ம்
டைரத்	 ண் வி ம்ேபா 	தங்கள்	விரலில்	பட்ட	எண்ெணையத்	தைலயிேல

தடவிக்	ெகாண்டார்கள்;	அதிலி ந் 	அவர்கள்	நால்வ ம்	உங்க க் த்	ேதாழிகள்
என்பைத	நான்	ெதரிந் ெகாண்ேடன்.	ஐந்தாவதாகத்	 ண் விட்ட	நீங்கள்,
உங்க ைடய	விரலில்	பட்ட	எண்ெணைய	விளக்கிேலேய	தடவிவிட் 	வந்தீர்கள்;
அதிலி ந் 	உங்கைள	நான்	ஜதி	ஜகதாம்பாள்	என் 	ெதரிந் 	ெகாண்ேடன்!'
என் 	அவள்	விளக்க,	ஜதி	ஜகதாம்பாள்	'தா,	ைத’	என் 	ஜதிேயா 	ஒ 	 தி ம்
ேபாட்டப ,	'அகப்பட் க்ெகாண் ரா,	நீர்தான்	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தர்!’	என்
'விைல யர்ந்த	 ன்னைக’	ஒன்ைறச்	சிந்த,	'ஆம்,	நாேனதான்!'	என் 	அவர்
ெசால்லி	விட் ,	'அைதத்	ெதரிந் 	ெகாள்ளவா	இ வைர	நீங்கள்	உங்க ைடய
ெபயைரச்	ெசால்லாமல்	அடம்	பி த்தீர்கள்?'	என் 	சிரித் க்ெகாண்ேட	ேகட்க,
'ஆம்,	இங்ேக	நீங்கள்	வந்தி ப்பதாக	நான்	ேகள்விப்பட்ேடன்.	உங்கைளப்	பார்க்க
ேவண் ெமன் 	எனக் 	ெராம்ப	நாளாக	ஆைச.	ஆனால்	என்ைன	எப்ப
உங்க க் த்	ெதரியாேதா,	அேத	மாதிரி	உங்கைள ம்	எனக் த்	ெதரியா .
அைதத்	ெதரிந் 	ெகாள்வதற் 	என்னடா	வழி	என் 	ேயாசித்ேதன்.	இப்ப 	ஒ
வழி	ேதான்றிற் .	அைதக்	ைகயாண்ேடன்;	எதிர்பார்த்த	ெவற்றிைய ம்	ெபற்ேறன்!'
என் 	அவள்	ெசால்ல,	அ தான்	சமயெமன் 	தம்	ம யிலி ந்த	நவரத்திர
மாைலைய	எ த் ச்	 ற் ற் ம்	பார்த் க்ெகாண்ேட	அவள்	ைகயில்	‘திணி,
திணி'	என் 	திணித் ,	'ரகசியம்;	பரம	ரகசியம்.	தர்மகர்த்தா	ெகா க்கச்
ெசான்னார்	இைத!'	என் 	அர்ச்சகர்	அவள்	காேதா 	காதாகச்	ெசால்ல,	'இதற்கா
நீங்கள்	அத்தைன	பா 	பட் ர்கள்?	அவ க் 	இ 	ரகசியமாயி ந்தா ம்
ஊ க் 	இ 	ஒன் ம்	ரகசியமில்ைலேய!'	என் 	ெசால்லிக்ெகாண்ேட	அவள்
அந்த	நவரத்தின	மாைலைய	எ த் 	அங்ேகேய	அணிந் 	ெகாள்வாளாயினள்."	
பதிேனாராவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	வித்தியா	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி

த் விட் ,	"நாைளக் 	வா ங்கள்;	பன்னிரண்டாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்
சாந்தா	ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!'	என் 	ெசால்ல,	"ேகட்கிேறாம்,
ேகட்கிேறாம்,	ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?"	என் 	ேபாஜ ம்
நீதிேதவ ம்	வழக்கம்	ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ
இறங் வாராயினர்	என்றவா ...	என்றவா ...	என்றவா ..…	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



12.	�������������	����
������������

������	������	����	�����
�����	���

	
"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	ஒ 	நாள்	காைல	எங்கள்	விக்கிரமாதித்தர்	ெவளிேய	ெசல்லத்
தயாராகிக்	ெகாண் ந்த	காைல,	‘பார்ைவயாளர்	அைற'ையச்	ேசர்ந்த	ைபயன்
ஒ வன்,	அவைரப்	பார்க்க	வந்தி ந்த	யாேரா	ஒ வர்	 ர்த்தி	ெசய் 	ெகா த்த
'பார்ைவயாளர்	சீட் '	ஒன்ைறக்	ெகாண் 	வந் 	அவரிடம்	ெகா க்க,	அைத	அவர்
வாங்கிப்	பார்க்க	அதில்	கண் ந்ததாவ :	

ெபயர்	:	சர்வகட்சி	சாரநாதன்

விலாசம்	:	இன்பசாகரம்,	கபாலீஸ்வரம்

விஷயம்	:	 த்தக	விஷயம்	
‘இெதன்ன	ேவ க்ைக?	ெபயைரப்	பார்த்தால்	சர்வ	கட்சி	சாரநாதனாயி க்கிற !
விலாசத்ைதப்	பார்த்தால்	இன்ப	சாகரம்,	கபாலீஸ்வரமாயி க்கிற !	'இன்பசாகரம்’
என்றால்	தா ஷ் 	ேலகியம்,	மாத்திைர-இப்ப 	ஏதாவ 	ெசய்
விற்பவராயி ப்பாேரா	என்னேவா,	ெதரிய	வில்ைலேய?	அப்ப 	ஏதாவ 	இ ந்தால்
விஷயம்	ஏன்	 த்தக	விஷயமாயி க்கப்ேபாகிற ?	என் 	பலவா 	சிந்தித் ,
ஒன் ம்	 ரியாமல்	தம்ைமத்	தாேம	நிந்தித் ,	'எதற் ம்	வீ 	ேத 	வந்த
ஆசாமிையப்	பார்த் த்தான்	ைவப்ேபாேம!’	என் 	எண்ணியவராய்,	'உள்ேள	வரச்
ெசால்!'	என் 	அவர்	ைபயனிடம்	ெசால்லி	அ ப் வாராயினர்.	
அங்ஙனேம	ைபயன்	ேபாய்ச்	ெசால்ல,	உைடயில்	ராஜாஜிைய ம்,	நாசித்	 வாரங்கள்
இரண் ம்	சற்ேற	அகன்றி ந்ததால்	 கத்தில்	ேகாயில்	விதானங்களின்	உச்சியில்
உள்ள	ஆளிைய ம்	ஒத்தி ந்த	ெநட்ைடயர்	ஒ வர்	உள்ேள	 ைழந் ,	' ட்மார்னிங்,
ெஜய்	ஹிந்த்,	வணக்கம்!’	என் 	ெசால்லிவிட் ,	' தன்	 தலாக	உங்கைளச்
சந்திப்பதால்	உங்க க் 	எந்த	வணக்கம்	பி க் ம்	என் 	எனக் த்
ெதரியவில்ைல.	ஆகேவ,	 ன் 	விதமான	வணக்கங்கைள ம்	ெசால்லி
ைவத்ேதன்;	உங்க க் 	எ 	பி க் ேமா	அைத	ஏற் க்	ெகாள் ங்கள்!'	என்
ெசால்ல,	மனிதைன	மனிதன்	வணங் வேத	எனக் ப்	பி க்கா .	தப்பித்	தவறி



யாராவ 	வணங்கினால்	அவர்களிடம்	நான்	மிக ம்	எச்சரிக்ைகயாயி ப்ப
வழக்கம்!'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	வந்தவர்	கா 	ெகாஞ்சம்	ேகட்காத
ேதாஷத்தால்	ேகட்டவர்	ேபால்	சிரித் ,	'இந்தக்	காலத்தி ம்	ெவள்ைளயைரப்
பி க் ம்	சிலர்	இங்ேக	இ க்கிறார்கள்	அல்லவா?	அவர்கைளக்	கண்டால்	நான்
‘ ட்	மார்னிங்'	என் 	ெசால்ேவன்.	காங்கிரஸ்காரைனக்	கண்டால்	ெஜய்	ஹிந்த்,
தி. .க.	ைவக்	கண்டால்	வணக்கம்.	நமக் 	ஏன்	ஒ வ ைடய	ெபால்லாப் ?
வியாபாரம்	நமக் 	 க்கியமா?	கட்சி	நமக் 	 க்கியமா?	என் 	ேகட்க,	'நமக் ,
நமக் 	என் 	ெசால்லி	என்ைன ம்	உங்கள்	சர்வ	கட்சியில்	ேசர்த் க்ெகாண்
விட் ேர?	எனக் 	என் 	ெசால் ம்!'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	தி த்த,	வந்தவர்
அைத ம்	ஒ 	சிரிப் ச்	சிரித் ச்	சமாளிப்பாராயினர்.	
‘சரி,	விஷயத் க் 	வா ங்கள்!’	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	அவைரத்	 ண்ட,
‘என்ைன	உங்க க் த்	ெதரிந்தி க் 	ெமன் 	நிைனக்கிேறன்.	'சர்வகட்சி
சாரநாதன்'	என் 	மட் ம்	அல்ல;	'இன்பசாகரம்	சாரநாதன்’	என் ம்	என்ைன
அைழப்பார்கள்!'	என் 	வந்தவர்	ஆரம்பிக்க,	‘இன்பசாகரம்	என்றால்	தா ஷ்
ேலகியம்,	மாத்திைர	ஏதாவ 	தயார்	ெசய் 	விற்க	வந்தி க்கிறீரா,	என்ன?	அப்ப
ஏதாவ 	இ ந்தால்	இப்ேபாேத	ெசால்லிவி ம்.	அனாவசியமாகப்	ேபசி,	உம் ைடய
ேநரத்ைத ம்	என் ைடய	ேநரத்ைத ம்	வீணாக்கிக்	ெகாண் க்க	ேவண்டாம்.
அவற்ைறெயல்லாம்	வாங்கிச்	சாப்பிடக்	 ய	வயைத	நான்	இன் ம்
அைடயவில்ைல!'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	 க்கிட் ச்	ெசால்ல,	‘இலக்கிய
இன்பம்	ஊட் வ தான்	என் ைடய	வியாபாரேம	தவிர,	இல்லற	இன்பம்
ஊட் வதல்ல'	என் 	வந்தவர்	அைத	ம க்க,	‘இலக்கியத் க் ம்	எனக் ம்	என்ன
சம்பந்தம்?'	என் 	விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர்	ேகட்க,	‘சம்பந்தப்ப த்தத்தாேன
வந்தி க்கிேறன்!'	என் 	வந்தவரான	சர்வகட்சி	சாரநாதனாகப்பட்டவர்
ெசால்ல ற்றாஆர்,	ெசால்ல ற்றாஆர்,	ெசால்ல ற்றாஆஆர்:	

‘ஊர்ேபர்	ெதரியாமல்	இ ந்த	எத்தைனேயா	ேபைர	இந்த	உலகத் க்ேக
ெதரிந்தவர்களாக்கிய	ெப ைம	எனக் 	உண் .	அவர்களில்	ஒேர	ஒ வைரப்	பற்றி
மட் ம்	இங்ேக	ெசால்கிேறன்.	தய 	ெசய் 	ெசவி	ம க்க	ேவ ம்.	‘தன்னலக்
கழகத்	தைலவரான-மறந் விட்ேடன்,	தமிழ்	நலக்கழகத்	தைலவரான	தி ப்பதி
தி ஞானத்ைத	உங்க க் த்	ெதரிந்தி க்கலாம்.	இப்ேபா 	என்	ஆஸ்தான
எ த்தாளராக	விளங் ம்	அவ க் ப்	ேபச	வ ம்	அள க் 	அப்ேபா 	எ த
வ வதில்ைல.	அதற்காக	அவைர	நான்	விட்ேடனா?	‘ேபசிக்	ெகாண் ந்தால்
மட் ம்	ேபாதா ;	எ த ம்	ேவண் ம்.	இ 	காங்கிரஸ்	சீசன்;	கட்டெபாம்மைன ம்
வ.உ.சி.	ைய ம்	ஒ 	ைக	பா ம்!'	என்ேறன்.	அவர்	தயங்கினார்;	'தயங்காதீர்!’
என் 	அவர்கைளப்	பற்றி	ஏற்ெகனேவ	சிலர்	எ தியி ந்த	 த்தகங்கைள	வாங்கி
அவரிடம்	ெகா த் ,	'இவற்ைற	ைவத் க்ெகாண் 	இேதமாதிரி	உம் ைடய
ெசாந்த	நைடயில்	எ திப்	பா ம்;	ேபச	வ வேதா 	எ த ம்	வந் வி ம்’



என்ேறன்;	எ தினார்.	அதற்காக	அவர்	எனக் 	நன்றி	ெதரிவிக்கலாம்.	அ தான்
இல்ைலெயன்றால்	அந்தப்	 த்தகங்க க் 	‘ராயல் 'யாவ 	ேகட்காமல்
இ ந்தி க்கலாம்.	ேகட்டார்;	என்	வயிெறரியக்	ேகட்டார்!'	என் 	வந்தவர்	தன்
வயிற்றில்	தாேன	ஓர்	அ 	அ த் க்ெகாண் ,	'இந்த	உலகத்தில்	எனக் ப்
பி க்காத	விஷயம்	ஏதாவ 	ஒன் 	உண் 	என்றால்,	அ 	இந்த	எ த்தாளர்கள்
தாங்கள்	எ ம்	 த்தகங்க க் 	‘ராயல் '	ேகட் ம்	விஷயம்தான்.	எதற்காக
இவர்க க் 	‘ராயல் '	ெகா க்கேவண் ம்?	தாங்கள்	எ ம்	 த்தகங்க க்
இவர்கள்	ெசய் ம்	 தலீெடல்லாம்	 ைள	ஒன் தாேன?	அதற்கா	ராயல் ?
நாங்கேளா	பணத்ைத	 தலீ 	ெசய்கிேறாம்.	அைத	வட் க் 	விட்டால்	வட் 	வ ம்;
ைளைய	விட்டால்	என்ன	வ ம்?	வட் 	வ மா?	பாண் ,	பத்திரம்	எ ேவார்

'எ த் க்	 லி'	என் 	ஏேதா	ஒன் 	ேகட்ப 	ேபால	இவர்க ம்	ேவண் மானால்
ேகட்கலாம்.	நாங்க ம்	'ேபாகிற ,	ேபா!’	என் 	ஐம்ப 	 பாைய	ஐம்ப
தவைணகளிலாவ 	ெகா த் த்	ெதாைலக்கலாம்.	இ 	ெதரியாமல்	அவர்	அந்த
‘ராயல் 	ேகட் ம்	மாபாவ'த்ைதச்	ெசய்யத்	 ணிந்தார்.	அதற் ம்	நான்	பின்
வாங்கவில்ைல;	ெசான்ன 	ெசான்னப 	'பில்'	ேபாட் க்	ெகா க்க	இ க்கேவ
இ க்கிற 	'அ மான்	அச்சகம்’	என் 	 ணிந் ,	ஆயிரம்	பிரதிக க் ரிய
‘ராயல் 'ைய	அவரிடம்	ெகா த் 	எ தி	வாங்கிக்ெகாண் ,	என் ைடய
நன்ைமக்காக	மட் மல்ல,	அவ ைடய	நன்ைமக்காக ம்	இரண்டாயிரம்	பிரதிகள்
அவ க் த்	ெதரியாமல்	அச்சிட் 	விற்ேறன்.	'இ 	அநியாயமில்ைலயா?'	என்
நீங்கள்	ேகட்கலாம்.	இந்த	அநியாயத்ைத	நான்	ெசய்திராவிட்டால்	அவ ம்
இவ்வள 	சீக்கிரம்	ெபரிய	மனிதராகியி க்க	 யா ;	நா ம்	இவ்வள
சீக்கிரம்	ெபரிய	பிர ரகர்த்தராகியி க்க	 யா ...’	

இங்ஙனம்	தன்	அ ைமத்	தைலவ ம்,	தனக் த்	' ண் ல்	 ள்’	ேபால்	நாள
வைர	விளங்கிவ பவ மான	தி ப்பதி	தி ஞானம்	ெபரிய	மனிதரான
கைதைய ம்,	தான்	ெபரிய	பிர ரகர்த்தரான	கைதைய ம்	சர்வகட்சி
சாரநாதனாகப்பட்டவர்	ெசால்லிக்ெகாண் 	வந்தகாைல,	'ேதவேகாட்ைட
அண்ணாமைல,	ேதவக்ேகாட்ைட	அண்ணாமைல'	என் 	ெசால்லா	நின்ற	ஒ
பிர கர்	ஏேதா	காரியமாக	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தைரப்	பார்க்க	வர,	அவைரக்
கண்ட ம்	சர்வகட்சி	சாரநாதன்	தன்	 கில்	யாேரா	தி ெரன்
அைறந்தாற்ேபால்	 த் ,	ெநளிந் ,	'ஆத்தா !’	என் 	தன்	 ைகத்	தாேன
ேதய்த் விட் க்	ெகாள்ள,	விக்கிரமாதித்தர்	ஒன் ம்	 ரியாமல்,	‘ஏன்,	என்ன
விஷயம்?'	என் 	திைகக்க,	‘ஒன் மில்ைல;	ஒன் மில்ைல!'	என் 	அவர்	இளிக்க,
ேதவக்ேகாட்ைட	அண்ணாமைலயாகப்	பட்டவர்	சிரித் க்ெகாண்ேட,	'அவர்	அைதச்
ெசால்ல	மாட்டார்;	நான்	ேவண் மானால்	ெசால்கிேறன்?'	என் 	ெதாடங்கி,	'சி
வயதில்	இந்தப்	பிள்ைளயாண்டான்	என்	 த்தகக்	கைடயில்	ேவைல
பார்த் க்ெகாண் ந்தான்.	வி.பி.பி.	ஆர்டர்	ஏதாவ 	வந்தால்	அதற் ரிய
த்தகத்ைத	என்	கைடயிலி ந் 	எ த் 	அ ப்பிவிட் ,	பணத்ைதத்



தவ தலாகத்	தன்	அைறயின்	விலாசத் க் 	வரவைழத் க்	ெகாண் 	வி வ
இவ ைடய	வழக்கம்.	இைத	அறிந்த	நான்	இவைன	ஒ 	நாள்	 கில்	அைறந் ,
கைடைய	விட்ேட	விரட் விட்ேடன்.	அதிலி ந் 	என்ைன	எங்ேக	கண்டா ம்	இவன்
தன்	 ைக	இப்ப த்தான்	ேதய்த் 	விட் க்ெகாள்வ 	வழக்கம்!'	என்
நா க்காகக்	 ட்ைட	உைடக்க,	'ம ஷன்	அந்த	மட் ம்	'தவ தலாக'	என் 	ஒ
வார்த்ைத	ேசர்த் ச்	ெசால்லிைவத்தாேர!'	என் 	சர்வகட்சி	சாரநாதனாகப்பட்டவர்
வழக்கம்ேபால்	சிரித் ,	'ஆமாம்,	ஆமாம்;	தவ தலாகத்தான்	அப்ப 	நான்	ெசய்
விட்ேடன்!’	என் 	சமாளிக்க,	'தவ 	ெசய்தா ம்	அைதச்	சரியான	 ைறயில்
ெசய்தி க்கிறீர்!	பணத்ைத	ேவ 	யா ைடய	விலாசத் க்காவ 	ேபாய்ச்
ேச ம்ப யான	தவற்ைறச்	ெசய் விடாமல்,	உம் ைடய	விலாசத் க்ேக	வந்
ேச ம்ப யான	தவற்ைறயல்லவா	ெசய்தி க்கிறீர்!’	என் 	விக்கிரமாதித்தர்
சமாதானம்	ெசால்ல,	'ஆமாம்	ஆமாம்;	 தலில்	நீங்கள்	அவைரக்	கவனித்
அ ப் ங்கள்!'	என் 	சர்வகட்சி	சாரநாதன்	ேதவேகாட்ைட	அண்ணாமைலைய
அவ க் த்	ெதரியாமல்	 ட் க்	காட்ட,	விக்கிரமாதித்த ம்	அப்ப ேய	அவைரக்
கவனித் 	அ ப்ப,	சர்வகட்சி	சாரநாதனாகப்பட்டவர்	விட்ட	இடத்திலி ந்
ெதாட் க்	ெகாண் 	ெசான்னதாவ :	

‘......	காங்கிரஸ்	சீசன்	ேபாய்	இலக்கிய	சீசன்	வந்த .	அந்த	சீஸ க் த்
த ந்தாற்ேபால்	ஏதாவ 	 த்தகங்கள்	எ மா 	நான்	தன்னலக்	கழகத்
தைலவைர-தவ ,	தமிழ்	நலக்	கழகத்	தைலவைரத்	 ண் ேனன்.	‘அக	நா ,
ற	நா ,	பத் ப்	பாட் ,	எட் த்ெதாைக	என்றால்	என்	கிட்டக் ட	வர
ேவண்டாம்;	அவற் க் ம்	எனக் ம்	ெவ 	ெவ 	ெவ 	 ரம்!'	என்றார்.	'தமிழ்,
தமிழ்	என் 	ெசால்லித்	தமிழால்	பிைழத் க்ெகாண் 	இப்ப ச்	ெசால்லலாமா?
தவறாச்ேச!	ப க்க	எளிதாயி க் ம்	கம்பைன ம்	வள் வைன மாவ 	ஒ 	பி
பி ங்கேளன்!'	என்ேறன்;	'தங்கைள	யா ம்	பி க்கக்	 டா 	என்பதற்காகேவ
அவர்கள்	தங்க ைடய	 ல்கைளப்	பிற ைடய	தயவில்	யா ம்	ப க்க	ேவண் ய
அவசியமில்லாமல்	ெசய் விட் ப்	ேபாயி க்கிறார்கள்.	அப்ப ம்	'வி ேவாமா
உங்கைள?'	என் 	பலர்	அவர்கைளத்	ெதாற்றிக்ெகாண் 	திரிகிறார்கள்.	அவர்கள்
ேபாதாெதன் 	நா மா	அந்தக்	கம்பைன ம்	வள் வைன ம்	ெதாற்றிக்ெகாண்
திரியேவண் ம்?'	என்றார்.	'சரி,	சிலப்பதிகாரம்?'	என்ேறன்	நான்;	'அைத ம்	தான்
சிலர்	ேகாவலன்,	கண்ணகி,	மாதவி,	மணிேமகைல	என் 	‘பார்ட்,	பார்ட்'டாகப்
பிய்த் 	எ த் விட்டார்கேள?'	என்றார்	அவர்.	'அதனால்	என்ன,	கண்ணகியின்
கால்	சிலம்ைப	யா ம்	இ வைர	கழட் 	எ க்கவில்ைலேபால்	இ க்கிறேத?	நான்
ேவண் மானால்	காைலப்	பி த் க்	ெகாள்கிேறன்,	நீர்	கழட் 	எ ம்!'	என்ேறன்;
'அ 	ேவண் மானால்	ெசய்யலாம்!’	என்றார்	அவர்.	ஆனால்	அ ம்	அவ ைடய
ேபச் க் ப்	பயன்பட்ட	அள 	எ த் க் ப்	பயன்படவில்ைல.	அதற் ம்
சைளக்கவில்ைல	நான்;	எப்ப ம்	அவைரப்	ெபரிய	மனிதராக்கிவிட்ேட	ம 	ேவைல
பார்ப்ப 	என்ற	தீர்மானத் டன்,	அன்பளிப் ப்	பிரதி	ஒன்ேறா 	ஆத்ம



தி ப்தியைட ம்	சிலைர	அ கி,	‘தி ப்பதி	தி ஞானம்'	 றித் த்	தைலக் 	ஒ
சிறப் க்	கட் ைர	எ தித்	த மா 	வழக்கம்ேபால்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	ேகட்ேடன்.
ைகேமல்	பலன்	கிைடத்த ;	அந்தக்	கட் ைரகைளத்	ெதா த் ப்	 த்தகமாக
ெவளியிட் ,	அதற்ெகன் 	ஒ 	விழாேவ	நடத்திேனன்.	அதனால்	அவ ைடய
க ம்	பல்கிப்	ெப கிற் ;	என் ைடய	‘பாங்க்	பாலன்ஸ்'ஸும்	ஏேதா	ெகாஞ்சம்
பல்கிப்	ெப கிற் .	அந்த	 ைறையப்	பின்பற்றி......'	
சர்வகட்சி	சாராநாதன்	ேமேல	ெசால்லி	 ப்பதற் ள்	'அேடேட,	 ட்ைடயன்
ெசட் யாரா?	வாங்க,	வாங்க!’	என் 	 கமன்	 றி	அவைர	வரேவற் க்ெகாண்ேட
பாதாளம்	உள்ேள	வர,	'அட,	நீ	ேவேற	இங்ேக	இ க்கிறாயா?	அ 	ெதரியாமல்
ேபாச்ேச	எனக் !'	என் 	 ர்வாசிரமத்தில்	 ட்ைடயன்	ெசட் யாராக	இ ந்த
சர்வகட்சி	சாரநாதன்	இ ண்ட	நாகம்ேபால்	மிரள,	'வட் ,	கிட் 	என்
ெசால் ம்ேபாேத	நான்	நிைனத்ேதன்.	நீர்	ெசட் யாராய்த்	தான்	இ க்க
ேவண் ெமன் .	அ 	சரியாய்ப்	ேபாய்	விட்ட !’	என்ற	விக்கிரமாதித்தர்,	‘ஏண்டா,
பாதாளம்!	இவைர	உனக் 	ஏற்ெகனேவ	ெதரி மா?'	என் 	ேகட்க,	‘என்ன	அப்ப க்
ேகட் விட் ர்கேள?	இவரால்	தாேன	நான்	ெசாந்தமாக	டாக்ஸி	வாங்கி	ஒட்ட
ஆரம்பித்ேதன்?’	என் 	அவன்	ெசால்ல,	'ஓேஹா!	இவர்தான்	உனக் 	 தன்
தலாகத்	தம்	பணத்ைதப்	ேபாட் ச்	ெசாந்த	டாக்ஸி	வாங்கிக்	ெகா த்தாரா?’

என் 	விக்கிரமாதித்தர்	கடாவ,	‘நல்லாச்	ெசான்னீர்கேள,	இவரா	ெகா ப்பார்?
யாராவ 	ெகா க்க	வந்தால் ட	அைதச்	 க்கிராச்சாரியார்ேபால்	இவர்	 க்ேக
வந் 	த ப்பாேர?	கைதையக்	ெகாஞ்சம்	ேக ங்கள்'	என் 	பாதாளம்
ெசான்னதாவ :
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‘ெநட்ைடயரான	இந்தக்	 ட்ைடயன்	ெசட் யார்	 த்தக	வியாபாரம்	மட் ம்	ெசய்
வரவில்ைல;	ேவ 	எத்தைனேயா	வைகயான	வியாபாரங்கள்	ெசய் 	வந்தார்.
அவற்றில்	சில	ெவளிேய	ெசால்லக்	 யைவ;	சில	ெவளிேய	ெசால்லக்	 டாதைவ.
அந்த	வியாபாரங்களில்	ஒன் ,	இவர்	சில	டாக்சிகைள	வாங்கி	ஓட் ய .
என் ைடய	ேபாதாத	காலம்,	இவ ைடய	டாக்ஸி	 ைரவர்களில்	ஒ வனாக	நா ம்
அப்ேபா 	இ ந் 	வந்ேதன்.	

ஒ 	நாள்	பத் ப்	 த்தகங்க டன்	ஓர்	எ த்தாளர்	இவைரத்	ேத 	வர,	அந்தப்
த்தகங்கைள	இவர்	வாங்கிப்	பார்த் விட் ,	'எல்லாம்	இந்தியிலி ந் 	ெமாழி
ெபயர்த்த	நாவல்களாக	அல்லவா	இ க்கின்றன?	இவற் க்காக	உமக் ப்	பணம்
ெகா ப்ப 	ேபாதாெதன் 	இந்தி	ஆசிரிய க் மல்லவா	ஏதாவ 	ெகா த் த்
ெதாைலக்க	ேவண் ம்?’	என் 	தன்	கண்ணிலி ந் 	வ ந்த	ரத்தத்ைதத்
தன் ைடய	ேமல்	 ண்டால்	 ைடத் க்	ெகாண்ேட	ெசால்ல,	'ேவண்டாம்;	அந்த
லாசிரியர்	இறந் 	ஐம்ப 	வ டங்க க் 	ேமல்	ஆகிவிட்டதால்,	சட்டப்ப 	நீர்

அவ க் 	ஒன் ம்	ெகா க்க	ேவண்டாம்!'	என் 	வந்தவர்	அபயம்	அளிக்க,	'அேத
மாதிரி	நீ ம்	ெசத் 	ஐம்ப 	வ டங்க க் 	ேமல்	ஆகியி க்கக்	 டாதா?’	என்
இவர்	 த் க்	ெகாண்ேட,	'சரி,	இந்தப்	பத் ப்	 த்தகங்க க் ம்	நீர்
என்ன	எதிர்பார்க்கிறீர்?’	என் 	ேகட்க,	‘இவற்ைற	நாேன	ெவளியிடலாெமன்
இ ந்ேதன்.	அதற் ள்	என்	மைனவி	உடல்	நலம்	ெகட் ப்	ப த்த	ப க்ைகயாகி
விட்டாள்.	அவ ைடய	ைவத்தியச்	ெசல க் 	இவற்ைறத்தான்	இப்ேபா
நம்பியி க்கிேறன்!'	என் 	அவர்	ெசால்ல,	'அப்ப யானால்	நான்	ெசால்வைதக்
ேக ம்;	உமக் 	ெமாத்தமாக	ஒ 	ெதாைக	கிைடக் ம்!’	என் 	இவர்	ஏேதா
கணக் ப்	ேபாட,	'அந்தத்	ெதாைக	தம்மால்	மட் ம்	 க்கிச்	ெசல்லக்	 ய
ெதாைகயாயி க் மா?	அல்ல 	ஆட்ேடா,	டாக்ஸி-இப்ப 	ஏதாவ 	ஒன்றின்
உதவிைய	நாடேவண் ய	ெதாைகயாயி க் மா?'	என் 	அவர்	சாைலையப்
பார்க்க,	இவர்	ஒ 	கைனப் க்	கைனத் க்	ெகாண் ,	‘ஒ 	பதிப் க் 	ேமல்	இந்தப்
த்தகங்கைள	ெவளியிட	 யா .	ஆகேவ	இந்தப்	பத் ப்	 த்தகங்க க் ம்
ெமாத்தமாக	 பாய்	இ 	ெகா த் 	வி கிேறன்;	இவற்றின்	உரிைம

வைத ம்	எனக்ேக	நீர்	எ திக்	ெகா த் விட	ேவண் ம்.	என்ன,	சம்மதமா?’
என் 	ேகட்க,	அவர்	அப்ேபாதி ந்த	நிைலயில்,	‘ம்’	என் 	ேவண்டாெவ ப்பாகத்
தைலைய	ஆட்ட,	‘ெஜயந்தி,	பரிமளா,	ேகாமளம்,	ராதா,	கீதா,	க ப் ப்	ெபண்,
சிவப் ப்	ெபண்,	இந்திரன்,	சந்திரன்	ஆக	பத் ப்	 த்தகங்களின்	 	 	
உரிைம ம்	பதிப்பகத்தா க்ேக,	பதிப்பகத்தா க்ேக,	பதிப்பகத்தா க்ேக!



இவற் க் ம்	இவற்ைற	ெமாழி	ெபயர்த்தவ க் ம்,	ஏேழ 	ஜன்மங்க க் ம்
(ஏேழ 	என்ப 	நாற்பத்ெதான்ப 	தைல ைறகைள ம்,	நாற்பத்ெதான்ப
ஜன்மங்கைள ம்	(இ ந்தால்)	 றிக் ம்.)	எந்தவிதமான	சம்பந்த ம்	கிைடயா ,
கிைடயா ,	கிைடயேவ	கிைடயா !'	என் 	இவர்	எ தி	வாங்கிக்	ெகாண் 	பத்
பாய்	ேநாட்ெடான்ைற	எ த் 	அவரிடம்	நீட்ட,	'பாக்கி	 பாய்	 ற் த்

ெதாண் ?’	என் 	அவர்	தி க்கிட் க்	ேகட்க,	'பணந்தாேன?	யாரிடம்
இ ந்தால்	என்ன?	இப்ேபாைதக் 	இைத	எ த் க்ெகாண் 	ேபாய்	இன்ைறயச்
ெசலைவப்	பா ம்;	நாைளக் 	வா ம்!'	என் 	ெசால்லி,	இவர்	அவைர	வழி	அ ப்பி
ைவப்பாராயினர்.	
இப்ப யாகத்தாேன	இவர்	'நாைள,	நாைள'	என் 	அவைர	இ த்த க்க,	அவர்
'நாைளப்	ேபாவார்	நாயனா'ராகி	வந் ேபாக,	 பாய்	 	தீர்ந் ,	பாக்கி	 பாய்

	இ ந்த	காைல,	அவர்	ஒ 	நாள்	மாைல	தைலவிரி	ேகாலமாக
'இன்பசாகர'த் க் 	ஓ வந் ,	'ேபாய்விட்டாள்;	என்	மைனவி	ேபாதிய	ைவத்திய
வசதியில்லாமல்	ேபாேய	ேபாய்விட்டாள்!'	என் 	அலற.	‘இெதன்னடா	வம் ?'	என்
இவர்	 ணிந் 	 	 பாய்	ேநாட்ெடான்ைற	எ த் 	அவரிடம்	நீட்ட,	‘ஆ!	 பாய்
றா?	எனக்கா!	ஒேர	தடைவயிலா?’	என் 	அவர்	தம்	வாைய	நிஜமாகேவ	பிளந்

ைவப்பாராயினர்.	

அைதக்	கண் 	பயந் ேபான	இவர்,	‘ெசத்தவன்	ேவ 	எங்ேகயாவ 	ேபாய்ச்
ெசத்தி க்கக்	 டாதா?	இங்ேக	வந் தானா	ெசத் த்	ெதாைலய	ேவண் ம்?’
என் 	ம ண் ,	மிரண் ,	'அப்பா,	பாதாளம்!	ேபாலீசாரின்	ெதால்ைலயிலி ந்
நீதான்	என்ைனக்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்!'	என் 	என்ைனக்	ெகஞ்ச,	'உங்கைள
என்னால்	எப்ப க்	காப்பாற்ற	 ம்?’	என் 	நான்	ேகட்க,	‘இவைனத்	 க்கி	நம்
டாக்சியில்	ேபாட் க்ெகாண் 	ேபாய்	ஏதாவ 	ஒ 	ேபாலீஸ்	ஸ்ேடஷனில்	நில்.
‘என்ன?’	என் 	ேபாலீசார்	ேகட்டால்,	‘யாேரா	ஒ 	பிரயாணி;	வழியில்,	‘மார்ைப
அைடக்கிற ;	ேசாடா	வாங்கி	வ கிறாயா?'	என்றார்.	‘சரி'	என் 	நான்	வண் ைய
நி த்தி	விட் 	ஓ ேனன்;	தி ம்பி	வந் 	பார்த்தால்	பிளந்த	வாேயா 	வண் யில்
கிடந்தார்!’	என் 	ெசால்லிவி .	அதற் 	ேமல்	அவர்கள்	பா ,	அவன்	பா !
நம்ைமப்	பி த்த	தைலவலி	விட் ப்	ேபா ம்!'	என் 	இவர்	ெசால்ல,	நான்
அன்றி ந்த	நிைலயில்	அைதத்	தட்ட	 யாமல்	அப்ப ேய	ெசய்ய,	அ 	‘இயற்ைக
மரணம்’	என் 	ெதரி ம்	வைர	நான்	ேபாலீசார்	இ த்த	இ ப் க்ெகல்லாம்	ஈ
ெகா த் 	விட் ,	அதற் ப்	பின்	இவ ைடய	ேவைலக் ம்	ஒ 	 க் ப்
ேபாட் விட் ,	ஊரிலி ந்த	நிலத்ைத	விற் ச்	ெசாந்தமாக	ஒ 	டாக்சி	வாங்கி
ஓட்டலாேனன்.	என்	கைத	இப்ப யாக,	அந்த	எ த்தாள க்ேகா	ஒேர	ஒ 	ெபண்;
இந்தப்	 ண்ணியவானால்	அவள்	இப்ேபா 	அனாைதயாகி,	ஒளைவ	ஆசிரமத்தில்
இ க்கிறாள்.	இவேரா	அவ ைடய	தகப்பனார்	எ ம்	ெபா ய	ெமாழி	ெபயர்த் க்
ெகா த்த	பத் ப்	 த்தகங்கைள ம்	இ வைர	பத் ப்	பதிப் க்க க் 	ேமல்



ெவளியிட் ப்	பணம்	பண்ணியி க்கிறார்;	இனி	ேம ம்	பண் வார்	-	அ தான்
ஏேழ 	நாற்பத்ெதான்ப 	தைல	 ைறக க் ம்	ேசர்த் ,	அன்ேற	இவர்	அவரிடம்
எ தி	வாங்கிவிட்டாேர!	இ தான்	அந்தப்	பரிதாபத் க் ரிய	எ த்தாளரின்	பத் ப்
த்தகங்களின்	கைத!’	
பாதாளம்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த்த ம்,	‘சரிதான்;	இவ ைடய	இன்ப
சாகரம்	எ த்தாளர்க க்ெகல்லாம்	ஒேர	 ன்பசாகரமாயி க் ம்	ேபாலி க்கிற !'
என் 	ெசால்லிக்ெகாண்ேட	விக்கிரமாதித்தர்	தி ம்ப,	'அப்ப ெயல்லாம்	ஒன் ம்
இல்ைல;	அந்தப்	ெபண்ைண	ஒளைவ	ஆசிரமத்தில்	ேசர்ந்தவன் ட	நான்தான்!'
என் 	சர்வகட்சி	சாரநாதன்	சர்வ	பவ்யத் டன்	ெசால்ல,	அ தான்	சமயெமன் ,
'அப்ப யா	சமாசாரம்?	இப்ேபா 	என்ன	ெசால்கிறீர்?	அந்தப்	ெபண் க்காவ
உம் ைடய	ெசலவில்	ஒ 	கலியாணத்ைதப்	பண்ணி	ைவக்கிறீரா,	இல்ைலயா?
இல்ைலெயன்றால்	ெசால் ம்;	ஓர்	எ த்தாளரின்	தி ர்	மரணத் க் க்
காரணமான	உம்ைம	நான்	இப்ேபாேத	ேபாலீசாரிடம்	ஒப்பைடத் வி கிேறன்!'	என்
விக்கிரமாதித்தர்	மிரட்ட,	'ஐேயா,	ேவண்டாம்!	அப்ப ேய	பண்ணி	ைவக்கிேறன்!
என் 	அவர்	அலற,	'சரி,	இலக்கியத் க் ம்	எனக் ம்	ஏேதா	சம்பந்தப்ப த்தி
ைவக்கப்	ேபாகிேறன்	என்றீேர,	அ 	என்ன	சம்பந்தம்?’	என் 	விக்கிரமாதித்தர்
ேகட்க,	'தன்னலக்	கழகத்	தைலவ க் ப்	ெப ைமைய ம்	 கைழ ம்	ேத
ைவத்த ேபால்	உங்க க் ம்	ேத 	ைவக்க	ேவண் ெமன் 	எனக் 	ெராம்ப
நாட்களாக	ஆைச.	அதற்காக	உங்கள்	ேபரால்	பலைர	ெந ங்கி,	உங்க ைடய
அ ைம	ெப ைமகைளப்	பற்றிச்	சிறப் க்	கட் ைரகள்	எ தச்	ெசால்லி,	அவற்ைறத்
ெதா த் ப்	 த்தகமாக	ெவளியிட	ேவண் ெமன் 	நிைனக்கிேறன்.	அதற்
உங்களிடம்	அ மதி	ெபறேவ	வந்ேதன்!’	என் 	ெசால்ல,	‘பலர்	என்றால்	யார்,	யார்?
அன்பளிப்பாக	ஒ 	பிரதி	ெப வேதா 	ஆத்ம	தி ப்தி	அைடபவர்களா?'	என்
விக்கிரமாதித்தர்	ேகட்க,	'அைதப்	பற்றி	நமக்ெகன்ன?	நமக் 	ேவண் ய 	 க ம்
ெப ைம ம்தாேன?'	என் 	சர்வகட்சி	சாரநாதன்	சற்ேற	மறந்தி ந்த	சிரிப்ைப
உதிர்க்க,	‘ க ம்	ெப ைம ம்	நம்ைமத்	ேத 	வர	ேவண் ம்.	அவற்ைறத்	ேத 	நாம்
ேபாகக் டா .	அவ்வா 	ேத ம்	 க ம்	ெப ைம ம்	நிைலக்க ம்	நிைலக்கா .
ேபாய்	வா ம்	ஐயா,	ேபாய்	வா ம்!'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	அவர்	ைக	 ப் வதற்
ன்னால்	தாேம	தம்	ைகைய	ஓர்	அ 	அ த் க்	 ப்ப,	‘ ட்மார்னிங்,	ெஜய்ஹிந்த்,

வணக்கம்!'	என் 	உளறிக்	ெகாண்ேட,	'தப்பிேனாம்,	பிைழத்ேதாம்!'
என்பதாகத்தாேன	சர்வ	கட்சி	ேநசன்	'ஓ ,	ஓ ’	என் 	ஓ வாராயினர்."	

பன்னிரண்டாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	சாந்தா	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி
த் விட் ,	“நாைளக் 	வா ங்கள்;	பதின் ன்றாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்
ரியா	ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!'	என் 	ெசால்ல,	"ேகட்கிேறாம்,

ேகட்கிேறாம்,	ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?"	என் 	ேபாஜ ம்
நீதிேதவ ம்	வழக்கம்	ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	'பசிெய த்தான்	பட் ,	பசிெய த்தான்	பட் ’	என் 	ஒ
கிராமம்	உண் .	அந்தக்	கிராமத்திேல	‘ ப்பன்,	 ப்பன்’	என் 	ஒ 	 யானவன்
உண் .	அவ க் 	ஒ 	தவ ம்	ெசய்யாமேலேய	ஒன்ப 	 ழந்ைதகள்	பிறந்தன.
ெகாஞ்சம்	வளர்ந்த ம்	ஊ க் 	ஒன்றாகச்	ெசால்லிக்ெகாள்ளாமல்
ஓ ப்ேபானைவ	ேபாக,	பாக்கி	இ ந்தைவ	இரண் .	அவற்றில்	ஒன் 	ஆண்;
இன்ெனான் 	ெபண்.	ைபயனின்	ெபயர்	சப்பாணி;	ெபண்ணின்	ெபயர்	ெவள்ளரி.
அந்த	ெவள்ளரி	தாவணி	ேபாட	ஆரம்பித்த தான்	தாமதம்,	கிராமத் க்
காைளகள்	அைனத் ம்	அவைளச்	 ற்றிச்	 ற்றி	வந் 	வட்டமிட்டன.	‘இெதன்னடா,
வம் !	இவைள	எவன்	ைகயிலாவ 	பி த் க்	ெகா க்காதவைர	இந்தத்	ெதால்ைல
தீரா ேபாலி க்கிறேத?	இந்த	வ ஷமாவ 	நா 	 றல்	வி ந்தால்	இ க்கிற
இடத்திேல	எள்ளாவ ,	ெகாள்ளாவ 	விைதத் ப்	பார்க்கலாெமன்
நிைனத்ேதன்.	ஒ 	 றல் ட	விழ	வில்ைல.	நாடாள	வ ம்	மந்திரிகேளா	மைழ
ெபய்தால்	அதற் க்	காரணம்	நாங்கள்தான்	என் 	மார்	தட் ச்	ெசால்கிறார்கள்!
ெபய்யாவிட்டாேலா	அதற் க்	காரணம்	யார்	என் 	ெசால்லாமேல
இ ந் வி கிறார்கள்.	இப்ேபா 	நாம்	இந்தப்	ெபண்ணின்	கலியாணத் க்
என்ன	ெசய்வ ?'	என்றான்	 ப்பன்.	‘கவைலப்படாேத,	அப்பா!	நான்	பட்டணத்க் ப்
ேபாய்	அதற் 	ேவண் ய	பணத்ைத	சம்பாதித் க்	ெகாண் 	வ கிேறன்!'	என்றான்
சப்பாணி.	‘ெசய்	மகேன,	ெசய்.	எனக்ேகா	வயதாகிவிட்ட .	இனி	நீதாேன	இந்தக்

ம்பத்தின்	ெபா ப்ைப	ஏற் 	நடத்த	ேவண் ம்?’	என்றான்	 ப்பன்.	ைபயன்
அன்ேற	பட்டணத் க் ப்	 றப்பட்டான்.	

அவன்	ேபான	நாளிலி ந்ேத	அவைனப்	பணத்ேதா 	எதிர்பார்த் க்	ெகாண் ந்த
ப்பன்,	ஒ 	நாள்	வழக்கம்	ேபால்	அவைன	எதிர்பார்த் த்	திண்ைணக் 	வந்

உட்கார,	ைகயில்	அன்ைறய	தினசரிப்	பத்திரிைகேயா 	வந்த	அந்த	ஊர்	கர்ணம்
அவைன	ேநாக்கிப்	பரபரப் டன்	வந் ,	‘ஏண்டா,	 ப்பா!	உனக் ச்	சங்கதி
ெதரி மா?’	என் 	ேகட்க,	‘என்ன	சங்கதி?’	என் 	அவன்	அவைரத்	தி ப்பிக்
ேகட்க,	அவர்	தம்	ைகயில்	இ ந்த	பத்திரிைகையத்	 க்கிப்	பி த் ,	‘பட் னிச்



சா !	பரிதாபம்!	அந்ேதா,	பரிதாபம்!	ஏப்ரல்	1-இன் 	காைல	இ ப
இ பத்திரண் 	வய 	மதிக்கத்	த ந்த	வாலிபன்	ஒ வன்,	'பசி!	ஐேயா,	பசி!'
என் 	அ 	வயிற்றில்	அ த் க்ெகாண்ேட	ெசன்ைன	தங்கசாைல	ெத 	வழியாக
வந் ெகாண் ந்தான்.	அப்ேபா 	ஆ ங்கட்சிையச்	ேசர்ந்த	அந்தத்	ெதா தி
எம்.எல்.ஏ.	அவ க் 	எதிர்த்தாற்ேபால்	வந் ெகாண் ந்தார்.	அவர்,	"ஸ்,	சத்தம்
ேபாட் ச்	ெசால்லாேத!	ரகசியமாகவாவ 	ெசால்லித்	ெதாைல!"	என்
ெசால்லிக்ெகாண் க் ம்ேபாேத	அவன்	மயங்கி	கீேழ	வி ந்தான்.	அதற் ப்
பிற 	ேபச் மில்ைல,	 ச் மில்ைல.	அவ ைடய	சட்ைடப்	ைபயிலி ந் 	கிைடத்த
ஒ 	க தத்திலி ந் 	அவன்	பசிெய த்தான்	பட் ையச்	ேசர்ந்தவெனன் ம்,
ெபயர்	சப்பாணி	என் ம்	பிைழப்பதற்காகப்	பட்டணத் க் 	வந்தவெனன் ம்,
அவ ைடய	தகப்பனார்	ெபயர்	 ப்பெனன் ம்	ெதரிகிற ’	என் 	ப க்க,	அைதக்
ேகட்ட	 ப்பன்,	'ஐேயா,	மகேன!	ேபாய்விட்டாயா?'	என் 	அலற,	உள்ேள	இ ந்தப
எல்லாவற்ைற ம்	ேகட் க்ெகாண் ந்த	ெவள்ளரி,	'ஐேயா	அண்ணா!
இதற் த்தானா	நீ	பட்டணம்	ேபானாய்?'	என் 	தன்	தைலையச்	 வரில்	ேமாதி
அ வாளாயினள்.	
பார்த்தார்	கர்ணம்;	'இனி	அ வதில்	பிரேயாசனம்	இல்ைல;	பட்டணத் க் ப்	ேபாய்
அவ ைடய	பிணத்ைதக்	ெகாண் வரப்	பா ங்கள்!’	என்றார்.	'அதற் ம்	பாழாய்ப்
ேபான	பணம்	ேவண் ேம,	எங்ேக	ேபாேவன்?’	என்றான்	 ப்பன்;	'அப்ப யானால்
ஒன் 	ெசய்.	ெமாத்தம்	இ ந்த	ஒன்பதில்	ஏ 	ேபாக,	பாக்கி	இ ந்த 	இரண் .
அந்த	இரண் ம்	ஒன் 	ேபாக,	பாக்கி	இ ப்ப 	ஒன் 	என	நிைனத் க்ெகாள்!'
என்றார்	கர்ணம்.	அப்ப ேய	நிைனத் க்	 ப்பன்	தன்	மகைன	மறந் ,
அவ க் ரிய	ஈமக்கடன்கைள	மட் ம்	மறக்காமல்	ெசய் 	 ப்பானாயினன்.	

இ 	நடந்த	இரண்டாம்	நாள்	இர 	யாேரா	வந் 	தன்	வீட் க்	கதைவத்	தட்ட,	‘யார்
அ ?’	என் 	 ப்பன்	உள்ேள	இ ந்தப ேய	ேகட்க,	‘நான்தான்	அப்பா,	சப்பாணி!
கதைவத்திற,	அப்பா!’	என் 	ெவளிேய	இ ந்தப 	சப்பாணி	 ரல்	ெகா க்க,
அைதக்	ேகட்ட	ெவள்ளரி,	'ஐேயா,	பிசா !	அண்ணன்	பிசாசா	வந் 	அைலகிறான்,
அப்பா!'	என் 	அலற,	'அடப்	பாவி!	ெசத் ம்	உன்ைன	விடவில்ைலயா,	இந்த	வீட்
ஆைச?	ேபாடா	நாேய,	ேபா!’	என் 	 ப்பன்	உள்ேள	இ ந்தப ேய	அவைனக்
ெகாஞ்சம்	ெசல்லமாக	விரட்ட,	'இல்ைல,	அப்பா!	நான்	ெசத் ப்	ேபாகவில்ைல;
உயிேரா தான்	இ க்கிேறன்.	கதைவத்	திற,	அப்பா!'	என் 	சப்பாணி	ெவளிேய
இ ந்தப 	ெகஞ்ச,	'திறக்காேத,	அப்பா!	அ 	உள்ேள	வந் 	நம்ைம	என்ன
ெசய் ேமா,	என்னேவா?’	என் 	ெவள்ளரி	 ப்பைனத்	த க்க,	'நானா	திறப்ேபன்?
ெச ப்பால்	அ ,	ேஜாட்டால்	அ !	கா 	ேபான	பிள்ைள	உயிேரா 	வீ 	தி ம்பி
வந்தால் டச்	ேசர்க்கக் டா 	என் 	ெபரியவர்கள்	ெசால்வார்கேள,	அ
எனக் த்	ெதரியாதா?	நாைளக் 	ஆகட் ம்,	 சாரி	ெபான்னப்பைனக்	 ட்
வந் ,	ெபரிய	 ைஜ	ேபாட் ,	இந்தப்	ேபைய	ஒேரய யாக	ஒழித் க்	கட்ட	ஏற்பா



ெசய்கிேறன்!'	என் 	அவன்	க வ,	சப்பாணி	சிரித் ,	'ராத்திரியாயி க்கேவ
இப்ப ப்	பயப்ப கிறீர்கள்	ேபால்	இ க்கிற !	நான்	ேவண் மானால்	இந்தத்
திண்ைணயிேலேய	ப த் க்	ெகாள்கிேறன்.	ெபா 	வி ந்த ம்	நீங்களாகேவ
பார்த் த்	ெதரிந் ெகாள் ங்கள்	-	நான்	பிசாசா,	இல்ைலயா	என் !'	என்பதாகத்
தாேன	ெசால்லி	விட் த்	திண்ைணயில்	ப க்க,	'ஏேத ,	இந்தப்	ேபய்	அவ்வள
ேலசில்	இந்த	வீட்ைட	விட் ப்	ேபாகா 	ேபாலி க்கிறேத!'	என்பதாகத்தாேன
ப்பன்	கதைவத்	திறந் 	ெகாண் 	கழி ம்	ைக மாக	ெவளிேய	வந் ,

‘ேபாகிறாயா,	இல்ைலயா?'	எனச்	சப்பாணிைய	அ த் 	விரட்ட,	அக்கம்
பக்கத்திலி ந்தவர்க ம்	அந்த	அரவம்	ேகட் 	ஆ க்ெகா 	கழி டன்	அங்ேக
வந் ,	'ேபா,	காட் க் ப்	ேபா!	வீட் க் 	வராேத,	காட் க் ப்	ேபா!’	என் 	அவைன
'அ ,	அ '	என் 	அ த் 	விரட் வாராயினர்.	
ேவ 	வழியின்றிச்	சப்பாணி	ஓட,	அ காைல	நல்ல	ேவைளயாக	அந்த	வழிேய
வந்த	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தர்	அவைனக்	கண்ட ம்	தம்	காைர	நி த்தி,	'என்ன
சமாசாரம்?'	என் 	விசாரிக்க,	' தலில்	அவர்கள்	ைகயி ள்ள	ேகால்கைளக்	கீேழ
ேபாடச்	ெசால் ங்கள்;	நான்	என் ைடய	கைதையச்	ெசால்கிேறன்!'	என் 	அவன்
ெசால்ல,	அவர்	அப்ப ேய	ெசய் விட் ,	'அ 	என்ன	கைத,	ெசால்?'	என் 	ேகட்க,
அவன்	ெசான்ன	கைதயாவ :
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‘இரண் 	நாட்க க் 	 ன்னால்	'பட் னிச்	சா '	என்ற	தைலப்பில்	தினசரிப்
பத்திரிைககளில்	ஒ 	ெசய்தி	ெவளியாகி	யி ந்தைத	நீங்கள்	பார்த்தி ப்பீர்கள்.
அந்தச்	ெசய்திக்	 ரியவன்	நான்தான்.	என்	ெபயர்	சப்பாணி.	என் ைடய	தங்ைக
ெவள்ளரியின்	கலியாணத் க்காக	ெகாஞ்சம்	பணம்	சம்பாதித் க்ெகாண்
வரலாெமன் 	நான்	பட்டணத் க் ப்	ேபாேனன்.	'ேவைல,	ேவைல'	என்
நகெரங் ம்	ேத யைலந்த தான்	மிச்சம்;	ஒ 	ேவைல ம்	கிைடக்க	வில்ைல.
அதற் ள்	ைகயிலி ந்த	கா ம்	ெசலவழிந் 	விடேவ,	'பசி,	பசி!'	என் 	பட்டணத்
வீதிகளில்	நான்	 ற்றி	அைலந்ேதன்.	அந்த	நிைலயில்	என்ைனக்	கண்ட	ஆ ங்
கட்சிக்காரர்	ஒ வர்,	‘ஸ்,	கத்தாேத!	என் 	ெசான்ன தான்	எனக் த்	ெதரி ம்;
அதற் ப்	பிற 	நான்	நிைனவிழந் 	கீேழ	வி ந் விட்ேடன்.	சில	விநா க க்
ெகல்லாம்	 டான	காப்பி	 ளித்	 ளியாக	வந் 	என்	வாயில்	வி ந்த ;	இழந்த
உணர்ைவ	மீண் ம்	ெபற் 	ெமல்லக்	கண்	திறந்ேதன்.	என்	வாயில்	காப்பிைய
ஊற்றிக்ெகாண் ந்த	ஒ வர்,	‘ஸ்,	கண்ைணத்	திறக்காேத!’	என் 	 ற் 	 ற் ம்
பார்த் க்	ெகாண்ேட	என் ைடய	ைகயில்	பத் 	 பாய்	ேநாட் 	ஒன்ைறத்
திணித் விட் ,	'இைத	ைவத் க்	ெகாள்;	ெகாஞ்ச	ேநரம்	ெசத்தவன்ேபால	ந !’
என் 	ெசால்லிச்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	ஏேதா	ஒ 	ெகா ைய	எ த் 	விரித்
என்ேமல்	ேபார்த்தினார்.	அப்ேபா தான்	அவர்	எதிர்க்கட்சிையச்	ேசர்ந்த	யாேரா
ஒ வர்	என்ப 	எனக் த்	ெதரிந்த .	பத் 	 பாய்	 ம்மாவா?	அவர்	ெசான்ன
ெசான்னப 	நான்	கண்கைள	இ க	 க்ெகாண் ,	கால்கைள	விைறத் 	நீட் க்
ெகாண்ேடன்.	அவ்வள தான்;	"பாரீர்,	பாரீர்!	பட் னிச்	சா 	பாரீர்!
ைகயாலாகாதவர்களிடம்	ஆட்சிப்	ெபா ப்ைப	ஒப்பைடக்காதீர்,	ஒப்பைடக்காதீர்
என் 	நாங்கள்	அப்ேபாேத	கர யாய்க்	கத்திேனாேம,	ேகட் ர்களா?
ெகா த்தீர்கள்;	அதன்	பலைன	இப்ேபா 	அ பவிக்கிறீர்கள்.	ஞாபகமி க்கட் ம்;
அ த்த	ேதர்தலிலாவ 	உங்கள்	ேவாட்ைட	எங்க க்ேக	ேபாட் ,	நீங்கள்
எங்களிடம்	ஆட்சிப்	ெபா ப்ைப	ஒப்பைடக்கவில்ைலெயன்றால்,	இன் 	வீதிக்
வீதி	வி ம்	பட் னிச்	சா 	நாைள	வீட் க் 	வீ 	விழ	ஆரம்பித் வி ம்,
ஜாக்கிரைத!’	என் 	அங்ேக	 யவர்கைள	எச்சரித் விட் ,	அவர்கள்	கைலந்
ெசன்ற ம்,	தமக் த்	ெதரிந்த	ரி ாக்காரன்	ஒ வைன	அைழத் ,	அவனிடம்
இன்ெனா 	பத் 	 பாய்	ேநாட்ைட	நீட் ,	'அசல்	பாைட	ஒன்ைறத்	தயார்	ெசய் ,
அதில்	இவைர	அப்ப ேய	எ த் 	ைவத் த்	 க்கிக்	ெகாண் 	ேபாய்,
ஜனநடமாட்டம்	அதிகமில்லாத	ேரா ல்	விட் விட் 	வந் வி !’	என் 	ெசால்லி
விட் ச்	ெசல்ல,	அவ ைடய	தைல	மைறந்த ம்	அவன்	அவர்	ெகா த்த



பாையத்	தன்	சட்ைடப்	ைபக் ள்	ைவத் க்ெகாண் 	என்னிடம்	வந் ,	'இன் ம்
ெகாஞ்ச	ேநரம்	அப்ப ேய	தம்	பி ,	தம்பி!	கிைடக்கிற	காசிேல	உனக் ப்	பாதி,
எனக் ப்	பாதி!’	என் 	தன் டன்	இன் ம்	 வைரச்	ேசர்த் க்	ெகாண் ,	'ஐயா!
அனாைதப்	பிணம்,	ஐயா!	ஆ க் க்	கால்	 பா,	அைர	 பா	த மம்	ெசய் ங்கள்,
ஐயா!’	என் 	என்ைனக்	காட் ப்	பிச்ைச	எ த் ,	அைதக்	ெகாண் 	அவர்
ெசான்னப ேய	பாைட	கட் ,	அதில்	என்ைன	எ த் 	ைவத் த்	 க்கிக்	ெகாண்
ேபாய்	 ைலக்ெகாத்தளம்	ேரா ல்	விட் ,	'தம்பி,	இ 	ெபால்லாத	பட்டணம்,	தம்பி!
இங்ேக	உள்ள	அரசியல்	கட்சிக்காரர்கள்	உங்கள்	ேசைவ	எங்க க் 	ேவண்டாம்,
எங்க க் 	ேவண்டாம்	என் 	ெசான்னால் ட	நம்ைம	விட	மாட்டார்கள்;	இ த்
ைவத் ச்	ெசய்வார்கள்.	ஏெனனில்,	அ தான்	இப்ேபா 	அவர்க ைடய	பிைழப் !
இல்ைலெயன்றால்,	 தந்திரம்	வந்த ம்	நம்ைமெயல்லாம்	மன்னர்கள்	என்
ெசால்லிக்	ெகாண் ந்த	அவர்கள்,	இப்ேபா 	ேவாட் ப்	ேபாடா	விட்டால்,	அந்த
மன்னர்கைள	உள்ேள	தள்ளலாமா,	அல்ல 	அவர்க க் 	அபராதம்	ேபாடலாமா
என் 	ேயாசித் க்	ெகாண் ப்பார்களா?	எல்லாம்	பதவி	 சி,	பண	 சியாேல
வந்த	விைன!	நாங்கள் ட	 ன்ெனல்லாம்	ேநர்ைமயாகத்	தான்	பிைழத் க்
ெகாண் ந்ேதாம்.	இப்ேபா 	அவர்கைளப்	பார்த் த்தான்	ெகட் விட்ேடாம்.
பாவம்,	நீ	யார்	ெபற்ற	பிள்ைளேயா,	என்னேவா?	அந்த	எத்தர்களிடம்	வைகயாக
அகப்பட் க்	ெகாண் விட்டாய்,	அதனால்	என்ன?	இேதா,	உன்	பங் க் 	நா ம்
ஒ 	ஐந் 	 பாய்	த கிேறன்.	ஓ 	வி !	ஓ 	வி !	ேவ 	எந்தக்	கட்சிக்
காரனாவ 	வந் 	உன்ேமல்	தன்	கட்சிக்	ெகா ையப்	ேபார்த்திப்	பட் னிச்	சா
பிரசங்கம்	ெசய்வதற் ள்ேள	நீ	இந்த	இடத்ைத	விட் 	எங்ேகயாவ 	ஓ 	வி ,	ஒ
வி !’	என் 	என்ைன	விரட்ட,	நா ம்	அப்ப ேய	ஓ ,	 தல்	காரியமாக	ஓர்
ஒட்டலில்	 ைழந் 	 க் ப்	பி க்கச்	சாப்பிட் விட் ,	வழக்கம்ேபால்	ப ப்பதற்
எ ம் ர்	ஸ்ேடஷைனத்	தஞ்சமைடந்ேதன்.	

ெபா 	வி ந்த ;	அன்ைறயக்	காைலப்	பத்திரிைகயில்	வந்தி ந்த	ஒ 	ெசய்தி
என்ைன	ஆனந்தக்	கடலில்	ஆழ்த்திய .	ஆ ங்	கட்சிையச்	ேசர்ந்த	யாேரா	ஒ
ந கர்,	‘எங்கள்	ஆட்சியிலா	பட் னிச்	சா ?	இ க்கா ;	இ க்கேவ	இ க்கா .
அப்ப ேய	இ ந்தா ம்	அதற் க்	காரணம்	 ல்லியாய்த்தான்	இ க்க	ேவண் ம்.
அதனால்	என்ன,	எதிர்க்கட்சிக்காரர்கைளப்	ேபால	அைத	நாங்கள்	ெவ மேன
பார்த் க்	ெகாண் க்க	மாட்ேடாம்.	அ ப்பைடப்	பிரச்ைன	தீ ம்ேபா 	தீரட் ம்;
அதற்காகக்	கிைடத்த	சந்தர்ப்பத்ைத	நான்	ந வ	விட	மாட்ேடன்.	இேதா,
பட் னியால்	ெசத் ப்	ேபான	அந்தப்	பரிதாபத் க் ரியவனின்	 ம்பத் க்
நான்	 பாய்	இரண்டாயிரம்	த கிேறன்!'	என் 	அதில்	அறிவித்தி ந்தார்.
மகிழ்ச்சிக் ரிய	அந்தச்	ெசய்திைய	அப்பாவிடம்	ெசால்லி,	அைதக்	ெகாண்
அவர்	தங்ைகக் 	மணம்	 க் ம்	வைர	தைலமைறவாக	இ க்கலாம்	என்
எண்ணி	நான்	இங்ேக	ஓேடா 	வந்ேதன்.	இவர்கள்	என்னடா	என்றால்,	'ேபய்,
பிசா !'	என் 	என்ைன	அ த் 	விரட் கிறார்கள்!'	என்பதாகத்தாேன	அவன்	தன்



கைதையச்	ெசால்லி	 க்க,	விக்கிரமாதித்தர்	சிரித் ,	'ஓ,	 த்திசாலிகேள!	ேபய்,
பிசா களில்	கால்கள்	கீேழ	பதியாமல்	ெகாஞ்சம்	உயர்ந் 	நிற் ம்	என் 	உங்கள்
ெபரிேயார்	ெசால்லக்	ேகட்ட	தில்ைலயா	நீங்கள்?	அைத	இப்ேபா 	மறந்
விட் ர்களா?	இவன்	காைலப்	பா ங்கள்;	நன்றாகப்	பா ங்கள்!’	என்
சப்பாணியின்	காைலக்	காட்ட,	அவர்கள்	 னிந் 	அவன்	காைலப்	பார்த் விட் ,
'இவன்	பிசா 	இல்ைலேடாய்,	நம்ம	சப்பாணி!'	என் 	தங்கள்	ைககளிலி ந்த
ேகால்கைளக்	கீேழ	ேபாட,	'இந்தக்	காலத்தில்	யா ம்	ஏமாந் தான்	ஏதாவ
ெகா ப்பார்கேள	தவிர,	ஏமாறாமல்	ஒன் ம்	ெகா க்க	மாட்டார்கள்.	யாேரா	ஒ
ந கர்	ஏமாந்ேதா	ஏமாறாமேலா	 பாய்	இரண்டாயிரம்	த வதாகச்	ெசால்கிறார்.
அைதக்	ெகாண் 	ெவள்ளரியின்	கலியாணத்ைத	நடத்தி	ைவ ங்கள்.	அ வைர
சப்பாணிையத்	தைல	மைறவாக	இ க்கவி ங்கள்!'	என் 	ெசால்ல,	‘அப்ப ேய
ெசய்கிேறாம்,	அப்ப ேய	ெசய்கிேறாம்'	என் 	அவர்கள்	அவைன	அைழத் க்
ெகாண் 	ேபாய்	ராேஜாபசாரம்	ெசய் ,	அவன்	வி ப்பப்ப ேய	அவைன	'அண்டர்
கிர ண் 'க் 	அ ப்பி	ைவப்பாராயினர்.	
பதின் ன்றாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	 ரியா	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி

த் விட் ,	"நாைளக் 	வா ங்கள்;	பதினான்காவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்
ரணி	ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!’	என் 	ெசால்ல,	"ேகட்கிேறாம்,

ேகட்கிேறாம்,	ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?"	என் 	ேபாஜ ம்
நீதிேதவ ம்	வழக்கம்	ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ	இறங்கி	வ வ
காண்க...	காண்க...காண்க......	
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	ஒ 	நாள்	மாைல	வழக்கத் க் 	விேராதமாகப்	பாதாளம்
ெகாஞ்ச	ேநரம்	கழித் 	ேவைலக் 	வர,	‘என்ன	விேசஷம்,	இன் 	ஏன்	இவ்வள
ேநரம்?'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	விசாரிக்க,	‘எங்கள்	மக்கள்	மன்றத்தில்	ஒ
தகரா ;	அைதத்	தீர்த் 	ைவப்பதற் ள்	எனக் ப்	'ேபா ம்,	ேபா ம்'	என்
ஆகிவிட்ட !’	என்ப	தாகத்தாேன	அவன்	ெசால்ல,	‘உங்கள்	மக்கள்	மன்றமா?
அப்ப 	ஏதாவ 	ஒன்ைற	நீ ம்	எங்ேகயாவ 	ஆரம்பித் 	நடத்தி	வ கிறாயா,
என்ன?’	என்பதாகத்தாேன	இவர்	வியப் ம்	திைகப் மாய்க்	ேகட்க,	'ஆமாம்,
மக்க க் த்	ெதாண் 	ெசய்ய	ேவண் ம்	என்ற	ஆர்வம்	என்	உள்ளத்தி ம்
தி ெரன் 	ஒ 	நாள்	‘ெபாங் ,	ெபாங் '	என் 	ெபாங்கி,	‘வழி,	வழி'	என்
வழிந்த .	அ 	வீணாய்ப்	ேபாய்விடக்	 டாேத	என் 	அப்ப 	ஒ 	மன்றத்ைத
நா ம்	எங்கள்	வட்டாரத்தில்	ஆரம்பித் 	நடத்தி	வ கிேறன்!’	என் 	பாதாளம்
பகர,	'உங்கள்	வட்டாரத் க் ச்	ெசால்வைத	என்னிட ம்	ெசால்லாேத!
உண்ைமையச்	ெசால்?’	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	அவன்	 கில்	ஒ 	தட் த்
தட் க்	ேகட்க,	‘உங்க க் த்	ெதரியாததா?	இந்தக்	காலத்தில்தான்	எத்தைன
வழிகளில்,	எத்தைன	ைககளில்	சம்பாதித்தா ம்	ெசல க் ப்	ேபாத	மாட்ேடன்
என்கிறேத?	இப்ப 	ஒ 	மன்றம்,	கின்றம்	ஆரம்பித் 	நடத்திக்ெகாண் 	வந்தால்,
அ 	மக்க க் ப்	பயன்ப கிறேதா	இல்ைலேயா,	அரசியல்வாதிக க் ப்
பயன்ப கிற ;	ேதர்தல்	சமயத்தில்	அவர்க க் 	ேவாட் 	வாங்கிக்	ெகா க் ம்
வைகயில்	அ 	எங்க க் ம்	ஏேதா	ெகாஞ்சம்	பயன்ப கிற .	ேதர்தல்	இல்லாத
காலங்களிேலா	ஆனந்தமாகச்	சீட்டாட	அைத	நாங்கள்	பயன்ப த்திக்
ெகாள்கிேறாம்!'	என் 	பாதாளம்	இவர்	தட் ய	தட் னால்	சற்ேற	ெநளிந் 	ெசால்ல,
'அப்ப யா	சமாசாரம்?	அதில்	என்ன	தகரா 	உங்க க் ?’	என்ற	இவர்	ேம ம்
ைடய,	‘எங்கள்	வட்டாரத்தில்	இப்ேபா 	உபேதர்தல்	ஒன் 	நடந்தேத,	அதனால்

ஏற்பட்ட	தகரா 	அ !’	என் 	அவன்	அப்ேபா ம்	அதிலி ந் 	ந வப்	பார்க்க,
‘ஏன்,	கிைடத்தைதப்	பங் 	ேபாட் க்	ெகாள் ம்ேபா 	உங்க க் ள்	சண்ைட
வந் விட்டதா,	என்ன?’	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	அவைன	விடாமல்	இ த்
ைவத் க்	ேகட்க,	‘அந்த	விஷயத்தில்	நாங்கள்	சண்ைட	ேபாட் க்	ெகாள்ேவாமா?



ெவளிேய	ெதரிந்தால்	எங்கள்	ெதாண் ன்	 ய்ைமேய	அதனால்	ெகட் விடாதா?
கா ம்	கா ம்	ைவத்தாற்ேபால்	அந்தக்	கைத	நடந் விட்ட ;	இ 	ேவ 	கைத!’
என் 	பாதாளம்	ெசால்ல,	'அந்தக்	கைதையத்தான்	ெகாஞ்சம்	ெசால்ேலன்?'	என்
இவர்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	ேகட்க,	‘ஏ ,	ஆைள	விடமாட் ர்கள்ேபால்
இ க்கிறேத?'	என் 	அவ ம்	சிரித் க்ெகாண்ேட	ெசான்னதாவ :	

'ஆ ம்	கட்சிக் ம்,	எதிர்க்	கட்சிக் ம்	எங்கள்	வட்டாரத்தில்	கிைளகள்	உண் .
ஆகேவ,	அந்தக்	கட்சிகைளச்	ேசர்ந்த	ேவட்பாளர்கள்	யா ம்	எங்கள்	மன்றத்தின்
பக்கம்	தைல	ைவத் ப்	ப ப்பதில்ைல;	நாங்க ம்	அவர்கள்	இ க் ம்	பக்கம்
தைல	ைவத் ப்	ப க்கமாட்ேடாம்.	எங்க ைடய	வா க்ைகயாளர்கெளல்லாம்
ேயச்ைசயாளர்கள்தான்.	 ேயச்ைசயாளர்கள்	என்றால்	மட் ம்	என்ன,	 ம்மாவா?

நிமிஷத் க் 	நிமிஷம்	மந்திரி	சைபகள்	மாறிக்	ெகாண் க் ம்	இந்தக்
காலத்தில்	அவர்க ைடய	சக்திதாேன	எல்ேலா ைடய	சக்திையக்	காட் ம்
அதிகமாயி க்கிற .	அவர்களால்தாேன	ேவாட் ன்	விைல ம்	விஷம்	ஏ வ ேபால்
ஏறிக்ெகாண்ேட	ேபாகிற ?	அத்தைகய	சக்தி	வாய்ந்த	 ேயட்ைச	ேவட்பாளர்கள்
இ வர்	எங்கள்	வட்டாரத்தில்	நடந்த	உபேதர்தலில்	ஆ ம்	கட்சிைய ம்,	எதிர்க்
கட்சிைய ம்	எதிர்த் ப்	ேபாட் 	யிட்டார்கள்.	அவர்களில்	ஒ வர்	ெபயர்	ராமன்;
இன்ெனா வர்	ெபயர்	ராவணன்.	ராம க் 	நாய்ச்	சின்னம்;	ராவண க் 	நரிச்
சின்னம்.	‘நாய்	நன்றி ள்ள	பிராணி,	அேத	மாதிரி	நா ம்	உங்களிடம்
நன்றி ள்ளவனா	யி ப்ேபன்.	ஆகேவ,	எனக்ேக	உங்கள்	ேவாட்ைடப்	ேபா ங்கள்?’
என் 	ராமன்	பிரசாரம்	ெசய்தார்;	'இந்தக்	காலத்தில்	ஒ 	ராஜ்யத்ைத	ஆள	நன்றி
மட் ம்	ேபாதா ;	தந்திர ம்	ேவண் ம்.	அைதத்தான்	ராஜதந்திரம்	என் 	அந்த
நாளிேலேய	சாணக்கியன்	ெசால்லியி க்கிறான்.	அந்தத்	தந்திரம்	நரிக்
ேவண் ய	மட் ம்	உண் 	என்பைத	நீங்கள்	அறிவீர்கள்.	ஆகேவ,	உங்கள்	ேவாட்ைட
எனக்ேக	ேபா ங்கள்!'	என் 	ராவணன்	பிரசாரம்	ெசய்தார்.	

‘இப்ப யாகத்தாேன	இவர்கள்	பிரசாரம்	 	பி த் க்	ெகாண் 	வந்தகாைல,	ஒ
நாள்	ஆ ங்	கட்சிையச்	ேசர்ந்த	ஒ வர்	எங்கள்	மன்றத்ைதத்	ேத 	வந்தார்.
தைலவர்	என்ற	 ைறயில்	நான்	அவைர	வரேவற் ,	‘என்ன	விஷயம்?'	என்
விசாரித்ேதன்.	'ஒன் மில்ைல;	இந்தத்	ேதர்தலில்	உங்கள்	மன்றம்	யா க் 	ேவைல
ெசய்கிற 	என்பைத	நான்	ெதரிந் 	ெகாள்ளலாேமா?'	என் 	அவர்	ெமல்லக்
ேகட்டார்.	'ேபார்க்களத்தில்	எந்த	ரகசியத்ைத ம்	ெவளிப்ப த் வதில்ைல	என்ப
உங்க க் த்	ெதரி ம்;	அேத	மாதிரித்தான்	ேதர்தல்	களத்தி ம்	நாங்கள்	எந்த
ரகசியத்ைத ம்	ெவளிப்	ப த் வதில்ைல!'	என்ேறன்	நான்.	'அப்ப யா,	நீங்கள்
ேயச்ைசயாளர்க க் த்தாேன	ேவைல	ெசய்கிறீர்கள்?'	என்றார்	அவர்

அப்ெபா ம்	விடாமல்.	‘இல்ைல,	மக்கள்	மன்றம்	இ .	ஆகேவ,	இ
மக்க க்காகேவ	ேவைல	ெசய்கிற !’	என்ேறன்	நான்	அதற் ம்	அைசந்
ெகா க்காமல்.	'அட,	சரிதான்	ஐயா!	யார்தான்	இந்தக்	காலத்தில்	மக்க க்காக



ேவைல	ெசய்யவில்ைல?	எல்ேலா ம்	மக்க க்காகத்	தான்	ேவைல	ெசய்கிேறாம்.
இப்ப ச்	ெசால்லி	மக்கைளத்	தான்	ஏமாற் கிேறாம்	என்றால்,	நம்ைம	நாேம	ேவ
ஏமாற்றிக்	ெகாள்ள	ேவண் மா,	என்ன?	விஷயம்	என்ன	ெவன்றால்,	எங்கள்	கட்சி
ஆட்சிக் 	வந்த	பிற 	மக்களிைடேய	ெகாஞ்சம்	அதி ப்தி	காணப்ப கிற .
ஆகேவ,	இந்தத்	ேதர்தலின்	 	என்ன	ஆ ேமா,	என்னேவா	என் 	எங்கள்
ேவட்பாளர்	ெகாஞ்சம்	பயப்ப கிறார்.	எதிர்க்கட்சி	ேவட்பாளைரப்	பற்றி	அவ க் க்
கவைலயில்ைல;	அந்தக்	கட்சியின்	ேமல்	மக்க க் ள்ள	ெவ ப் த்	தீர	இன் ம்
பத் 	வ டங்களாவ 	ஆ ம்	என் 	அவர்	நிைனக்கிறார்.	இப்ேபா 	எங்கள்
பயெமல்லாம்	யாரிடம்	இ க்கிற 	என்றால்,	 ேயச்ைசயாளர்களிடம்தான்
இ க்கிற .	ஐந்ேதா,	பத்ேதா	வாங்கிக்ெகாண் 	உங்கள்	 ேயச்ைசயாளர்களில்
ஒ வைரேயா,	அல்ல 	இ வைர ேமேயா	வாபஸ்	வாங்கிக்	ெகாள்ளச்	ெசய்ய

மா	உங்களால்?	அைதக்	ேகட்கத்தான்	நான்	வந்ேதன்!'	என் 	அவர்	உடேன
விஷயத் க் 	வந்தார்.	'ஐந்ேதா,	பத்ேதா	என்றால்?’	என் 	நான்	இ த்ேதன்.
'ஐயாயிரம்,	பத்தாயிரம்	என்ற	அர்த்தம்;	அதாகப்பட்ட ,	இங்ெகல்லாம்	ஒ 	 பா
என்றால்	ஓராயிரம்	ஐயா,	ஓராயிரம்.	என்ன,	 ரிந்ததா?’	என்றார்	அவர்.	‘ ரிந்த ,
ரிந்த !’	என்ேறன்	நான்.	'சரி,	இந்தா ங்கள்	 பா	ஐயாயிரம்;	 தலில்	இைதக்
ெகாண் 	ேபாய்க்	காரியத்ைத	 க்கப்	பா ங்கள்;	 ந்த	பின்	ேமற்ெகாண்
பா	ஐயாயிரம்	ேவண் மானா ம்	எங்கள்	ேவட்பாளர்	ெகா க்கத்

தயாராயி க்கிறார்!'	என்றார்	அவர்.	நான்	அைத	வாங்கிக்ெகாண் ,
'மக்க க்காக	உடல்,	ெபா ள்,	ஆவி	 ன்ைற ம்	நாங்கள்	தத்தம்	ெசய்யத்	தயார்,
தயார்,	தயார்	என் 	நீங்கள்	அ த் ப்	ேப ம்ேபா ,	விைளயாட் க்காக	அப்ப ச்
ெசால்கிறீர்களாக் ம்	என் 	நான்	நிைனப்ப ண் .	இப்ேபாதல்லவா	ெதரிகிற ,
உடைல ம்	ஆவிைய ம்	மட் ம்	நீங்கள்	உங்களிடேம	ைவத் க்ெகாண்டா ம்
ெபா ைள	மக்க க்காக	நிஜமாகேவ	தத்தம்	ெசய்கிறீர்கள்	என் !'	என்ேறன்
நான்.	‘விைளயாடாதீர்கள்,	ஐயா!	எல்லாத்	தத்தங்கைள ம்	எங்க க்காகத்தான்
நாங்கள்	ெசய் 	ெகாள்கிேறாம்	என் 	நான்	ெசால்லியா	உங்க க் த்	ெதரிய
ேவண் ம்?	விஷயத்ைதக்	கவனி ம்;	நான்	ேபாய்	நாைள	வந் 	பார்க்கிேறன்!'
என் 	ெசால்லிவிட் ச்	ெசன்றார்	அவர்.	‘எங்கள்	மன்றத் க் க்	கமிஷன்?’
என்ேறன்	நான்.	' ேயச்ைச	ேவட்பாள க் க்	ெகா ப்பதில்	இ பத்ைதந்
சதவிகிதம்	உங்க க் ம்	உண் !'	என் 	ெசால்லிவிட் ச்	ெசன்றார்	அவர்.	
'அவ ைடய	தைல	மைறந்த ம்,	‘நா ம்	உங்கைளத்	தான்	பார்க்க	வ கிேறன்!'
என் 	‘இளி,	இளி’	என் 	இளித் க்ெகாண்ேட	எதிர்க்கட்சிையச்	ேசர்ந்த	ஒ வர்
வந் 	எனக் 	எதிர்த்தாற்ேபால்	உட்கார்ந்தார்.	‘என்ன	விஷயம்?'	என்ேறன்.	'ஆ ங்
கட்சிக்காரர்	ெசான்ன	அேத	விஷயம்	தான்!	அவர்களிடம்	மக்க க் க்	ெகாஞ்சம்
அதி ப்தி	ஏற்பட் க் ம்	இந்தச்	சமயத்தில்	ேபாட் 	ேநரிைடப்	ேபாட் யாக
இ ந்தால்	நாங்கள்	நிச்சயம்	வந் 	விடலாம்	என் 	நிைனக்கிேறாம்.	அதற் க்

க்ேக	 ேயச்ைசயாளர்கள்	இ வர்	நின் 	ெதாைலக்கிறார்கள்.	அவர்கள்



இ வைர ேம	'வாபஸ்'	வாங்கிக்	ெகாள்ளச்	ெசய் 	விட்டால்	உங்க க் ம்,	உங்கள்
மன்றத் க் ம்	நாங்கள்	ேவண் யைதக்	ெகா க்கிேறாம்'	என்றார்	அவர்.	'சரி,
ேவண்டாமல்	என்ன	ெகா ப்பீர்கள்?’	என்ேறன்	நான்.	‘அவர்கள்	உங்கள்
மன்றத் க் 	இ பத்ைதந் 	சதவிகிதம்	தாேன	கமிஷன்	த வதாகச்
ெசான்னார்கள்?	நான்	ஐம்ப 	சதவிகிதம்	த கிேறன்!'	என்றார்	அவர்.
' ேயச்ைசயாளர்க க் ?'	என்ேறன்	நான்.	'அவர்கள்	ஐந் தாேன
ெகா த்தார்கள்?	நான்	பத் 	த கிேறன்!'	என்றார்	அவர்.	'சரி,	ெகா ம்!'	என்
வாங்கிக்ெகாண் ,	'நாைள	வந் ப்	பா ம்!’	என்ேறன்	நான்.	அவர்	ேபாய்விட்டார்.	
‘ஆகா!	ஜனநாயகம்	என்றால்	'பண	நாயகம்’	என் 	இப்ேபாதல்லவா	ெதரிகிற
நமக் !'	என் 	எண்ணிக்	ெகாண்ேட	நான்	அவர்கள்	ெகா த்த	பணத் டன்
தலில்	ராமன்	வீட் ற் ச்	ெசன் ,	விஷயத்ைதச்	ெசான்ேனன்.	அவர்,	'ராமா,

ராமா'	என் 	காைதப்	ெபாத்திக்ெகாண் ,	‘எனக் 	உங்கள்	பண ம்	ேவண்டாம்;
அதற்காக	என்	அேபட்ைசைய	வாபஸ்	வாங்க	நான்	தயாராக ம்	இல்ைல!'	என்றார்.
'கிடக்கிறார்,	பிைழக்கத்	ெதரியாத	மனிதர்!'	என் 	நான்	ராவணனின்	வீட் க் ச்
ெசன் 	அவரிடம்	விஷயத்ைதச்	ெசான்ேனன்.	அவர்	இ 	ைககைள ம்	நீட் 	நான்
ெகா த்த	 பா	பதிைனந்தாயிரத்ைத ம்	வாங்கிக்ெகாண் ,	‘ஆகா!
அதற்ெகன்ன,	அப்ப ேய	ெசய் வி கிேறன்!'	என்றார்.	'நன்றி!'	என்
ெசால்லிவிட் 	நான்	தி ம்பிேனன்.	‘அைத	நாய்க் ச்	ெசால் ங்கள்;	நரிக் ச்
ெசால்ல	ேவண்டாம்!'	என்றார்	அவர்.	

ம 	நாள்	ெசான்ன 	ெசான்னப 	ஆ ங்	கட்சிக்கார ம்	எதிர்க்	கட்சிக்கார ம்
ஒ வர்	பின்	ஒ வராக	என்ைனத்	ேத 	வந்தார்கள்.	அவர்களிடம்	நான்	நடந்தைதச்
ெசான்ேனன்.	‘இரண் 	சனியன்களில்	ஒ 	சனியனாவ 	ஒழிகிேறன்	என்
ெசால்கிறேத,	அைதச்	ெசால் ங்கள்!'	என் 	ெசால்லிவிட் ,	அவர்கள்	இ வ ம்
எங்கள்	மன்றத் க் ரிய	கமிஷைன	மறக்காமல்	ெகா த் விட் ச்	ெசன்றார்கள்.	
‘நரிச்	சின்னம்	வாபஸ்	வாங்கிக்	ெகாள்கிேறன்	என் 	ெசால்லிவிட்டதால்,	நாங்கள்
நாய்ச்	சின்னத் க் 	ேவைல	ெசய்ேதாம்.	யார்,	எதற் 	ேவைல	ெசய் 	என்ன
பிரேயாசனம்?	கைடசியில்	ெவற்றி	என்னேவா	நரிச்	சின்னத் க் த்தான்
கிட் ற் .	‘ஏன்,	அவர்	வாபஸ்	வாங்கிக்	ெகாள்ளவில்ைலயா?'	என்கிறீர்களா?
எங்ேக	வாங்கினார்?	பணத்ைதத்தான்	இ 	ைககைள ம்	நீட் 	வாங்கினார்;
அேபட்ைசைய	வாபஸ்	வாங்க	அவர்	ஒ 	ைகையக் ட	நீட்டவில்ைல!	
'இைத	ெவளிேய	ெசால்வ 	எப்ப ?	சம்பந்தப்பட்ட	 வ ம்	ேதள்	ெகாட் ய
தி டர்கள்ேபால்	விழித்ேதாம்.	இந்தச்	சமயத்தில்	எங்கள்	மன்றத்தின்	காரியதரிசி
வந் ,	‘ராவண க் ப்	பாராட் 	விழா	நடத்த	ேவண் ம்;	இனி	நம்	வளர்ச்சி-
இல்ைலயில்ைல,	மன்றத்தின்	வளர்ச்சி	அவ ைடய	ைகயில்தான்	இ க்கிற !’
என்றார்.	எனக் 	எப்ப 	இ க் ம்?	'அந்தத்	 ேராகிக்கா	பாராட் 	விழா?'	என்



சீறிேனன்.	'அவர்	 ேராகி	என்றால்	நா ம்	 ேராகிகள்தான்!'	என்றார்	அவர்.
எனக் 	ஆத்திரம்	தாங்கவில்ைல;	'அவன்	சந்தர்ப்பவாதி!’	என் 	இைரந்ேதன்.
'அவர்	சந்தர்ப்பவாதி	என்றால்	நா ம்	சந்தர்ப்பவாதிகள்தான்!'	என் 	அவ ம்
இைரந்தார்.	இ வ க் ம்	வாக் வாதம்	த த்த .	‘கைடசியாகச்	ெசால்கிேறன்-
ராவணன்	 ேராகி	இல்ைல.	 த்திசாலி;	ப த்திசாலி.	அவைரப்	 த்திசாலி	என்
ஒப் க்	ெகாண்டால்தான்	நா ம்	 த்திசாலிகளாேவாம்.	இல்ைலெயன்றால்	அவ ம்
ேராகிதான்;	நா ம்	 ேராகிகள்தான்!'	என் 	அவர்	சாதித்தார்.	அைத	நான்

ம த்தா ம்	என்	மனம்	என்னேவா	'உண்ைம;	அவர்	ெசால்வ 	 ற்றி ம்	உண்ைம!’
என் 	சதா	ெசால்லிக்ெகாண்ேட	இ ந்த .	ஆகேவ,	ேவ 	வழியின்றி	அவர்
ெசான்னைத	ஒப் க்	ெகாண் ,	நாைளக் 	எங்கள்	மன்றத்தின்	சார்பில்
ராவண க் ப்	பாராட் 	விழா	நடத்தவி க்கிேறாம்.	இைத	உங்களிடம்	ெசால்ல
எனக் 	ெவட்கமாயி ந்த .	அதனால்தான்	ெகாஞ்சம்	ஒ ங்கிப்	பார்த்ேதன்.
நீங்கள்	விடவில்ைல;	ெசால்லிவிட்ேடன்!'	

பாதாளம்	இைதச்	ெசால்லிவிட் த்	தைல	 னிய,	விக்கிரமாதித்தர்	அதன்
தைலைய	நிமிர்த்தி,	'சந்தர்ப்பவாதி	இந்த	உலகத்தில்	வாழ்கிறான்;	அவன்
வாழ்வைத	எல்ேலா ம்	பார்க்க	 கிற .	சத்தியவாதி	அந்த	உலகத்தில்
வாழ்வதாகச்	ெசால்கிறார்கள்;	அவன்	வாழ்வைத	யா ம்	பார்க்க	 வதில்ைல.
இதற் 	ஒ 	 ைவ	என் 	காண	 கிறேதா,	அன் தான்	இந்த	மாதிரி
அேயாக்கியத்	தனங்க க் ம்	ஒ 	 ைவக்	காண	 ம்.	அ வைர	எளிதில்
ஆைசக் 	இைரயாகக்	 ய	நிைலயில்	இ க் ம்	உன்ைனப்	ேபான்ற	எளிய
மக்கள்	அதற்காக	ெவட்கப்ப வேத	இந்த	நா 	ெபற்ற	ெப ம்	ேபறா ம்!'	என்
ெப ச் 	விட் க்ெகாண்ேட	ெவளிேய	ெசல்ல,	பாதாளம்	அவைர
ந்திக்ெகாண் ச்	ெசன் 	அவ க்காகக்	காரின்	கதைவத்	திறந்

வி வானாயினன்."	

பதினான்காவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்	 ரணி	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி
த் விட் ,	“நாைளக் 	வா ங்கள்;	பதிைனந்தாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

அமிர்தா	ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!’	என் 	ெசால்ல,	"ேகட்கிேறாம்,
ேகட்கிேறாம்,	ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?”	என் 	ேபாஜ ம்
நீதிேதவ ம்	வழக்கம்ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ
இறங் வாராயினர்	என்றவா ...	என்றவா ...	என்றவா ....…	
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	ப ப்பவர்கைளவிட	எ 	பவர்கள்	அதிகமாகிவிட்ட	இந்த
காலத்தி ம்,	'எ த	ேவண் ம்,	எ த	ேவண் ம்	எ த்தாளராக	ேவண் ம்'	என்
சிலர்	 த் க்	ெகாண் க்கிறார்கள்	அல்லவா?	அவர்களில்	ஒ வர்	எங்கள்
ஊரிேல	இ ந்தார்.	ெபயர்	அழகப்பன்.	'அப்பா,	அழகப்பா!	ேவ 	எந்த	ஆைச
ேவண் மானா ம்	உனக் 	இ க்கட் ம்;	நாங்கள்	ேவண்டாெமன்
ெசால்லவில்ைல.	ஆனால்	இந்த	எ த்தாளராக	ேவண் ம்	என்ற	ஆைச	மட் ம்
ேவண்டாம்.	அ 	உன்ைனப்	பட் னிப்	ேபாட் க்	ெகான் வி ம்!'	என் 	அவ ைடய
ெபற்ேறார்	அவைரப்	பய த்திப்	பார்த்தார்கள்.	அவர்	ேகட்கவில்ைல;	‘அெதல்லாம்
அந்தக்	காலம்;	இந்தக்	காலத்தில்	எ த்தாள க் க்	கிைடக் ம்	வ மானம்	ேவ
யா க் ம்	கிைடப்பதில்ைல!'	என்பதாகத்தாேன	அவர்	 ணிந் ,	அந்தத்
ைறயில்	 ச் டன்	இறங் வாராயினர்.	

‘அப்பா,	அழகப்பா!	எ ம்ேபாேத	வ மானத்ைத	நிைனவில்	ைவத் க்ெகாண்
எ கிறாேய,	அந்த	எ த் 	எப்ப 	உ ப்ப ம்?	எ த் 	என்றால்	அ
இதயத்திலி ந் 	வர	ேவண் ம்;	ெவ ங்	ைகயிலி ந் 	வரக் டா !’	என்
அ த்தாற்ேபால	அவ ைடய	நண்பர்களில்	சிலர்	அறி த்த,	'இரண் ம்	ெபாய்!
எ த் 	இதயத்திலி ந் ம்	வ வதில்ைல;	ைகயிலி ந் ம்	வ வதில்ைல.	அ
ேபனாவிலி ந் 	வ கிற !’	என்பதாகத்தாேன.	அவர்கள்	ெசான்னைத ம்	அவர்
உடேன	ம த் விட் ,	ேம ம்	எ வாராயினர்.	
இந்த	நிைலயில்,	'எ த்தாளன்	என்பவன்	தன்னால்	உ வாவ ம்	இல்ைல;	பிறரால்
உ வாக்கப்ப வ ம்	இல்ைல.	அவன்	தானாகேவ	பிறக்கிறான்!'	என் 	ஏேதா	ஒ
பத்திரிைகயில்	ெவளியாகியி ந்த	 க் 	ஒன் 	அவைர	ஒ 	கணம்

க் ற	ைவக்க,	'ஆஆஆமாம்,	எ த்தாளன்	பிறக் ம்ேபாேத	ேபனாைவக்
ைகயில்	பி த் க்ெகாண் 	பிறக்கிறானாக் ம்?	 த்த	அபத்தம்!'	என்ற
ம கணேம	அவர்	அைத ம்	சமாளித் க்ெகாண் ,	ேம ம்	ேம ம்	எ தி,	‘ வி,
வி'	என் 	 விப்பாராயினர்.	

கைத,	கட் ைர,	நாவல்,	நாடகம்,	கவிைத-எைத ம்	விடவில்ைல	அவர்;	பின்னால்



அவற் க் த்	தட் ப்பா 	ஏற்பட் விடக்	 டா 	என்பதற்காகத்தாேனா
என்னேவா,	வைகக் 	 	எ தி	 க் ம்	வைர	அவர்	ஓயேவயில்ைல!	
‘ 	அவ்வள 	நல்ல	எண்	இல்ைல;	 ைறந்த	பட்சம்	 ற் 	ஒன்றாகவாவ
எ தி	 ங்கள்!’	என் 	அவ ைடய	ஆத்ம	நண்பர்களில்	ஒ வர்	ெசால்ல,	'சரி'
என் 	வைகக் 	ஒன்றாக	ேம ம்	எ தி,	எல்லாவற்ைற ம்	 ற் 	ஒன் ,	 ற்
ஒன் 	என் 	ஆக்கிய	பின்னேர	அவர்	தம்	ேபனாைவக்	கீேழ	ைவப்பாராயினர்.	

எல்லாம்	 ந்த ;	அ த்தாற்ேபால்	அவர்	எ தியைவ	அச் 	வாகனம்	ஏற
ேவண் ய தான்	பாக்கி.	அதற்காகத்	தாம்	எ தியவற்றில்	வைகக் 	இரண்ைட
எ த் க்ெகாண் 	அவர்	ஒவ்ெவா 	பத்திரிைக	அ வலகத்தின்	ேம ம்
பைடெய க்க,	அவ ைடய	பைடெய ப்ைபக்	கண் 	அஞ்சிேயா	என்னேவா,
‘கைத,	கட் ைர	எ ம்	ேநரில்	ெபற் க்	ெகாள்ளப்பட	மாட்டா ;	தபால்	 லேம
அ ப்ப	ேவண் ம்'	என் 	எல்லாப்	பத்திரிைகக்காரர்க ம்	ஒ வர்	பின்	ஒ வராக
அறிவிப்பாராயினர்.	
பார்த்தார்	அழகப்பர்;	‘பயந்தாங்ெகாள்ளிகள்,	ேகாைழகள்!'	என் 	அவர்கைள
மனமாறச்	சபித் க்	ெகாண்ேட,	அவர்க ைடய	வி ப்பம்ேபால்	தாம்
எ தியவற்ைறத்	தபாலிேலேய	அ ப்பினார்.	என்ன	காரணேமா	ெதரியவில்ைல,
வரில்	எறிந்த	பந் ேபால்	அைவ	அவரிடேம	தி ம்பி	வந் ெகாண் ந்தன.

'வரட் ம்,	வரட் ம்!’	என் 	அவர்	ஏேதா	ஒ 	வஞ்சத் டன்	அவற்ைற	வாங்கி
ைவத் க்	ெகாண் க்க,	'தபால்	தைல	ைவத் 	அ ப்பினால்	அப்ப த்தான்
தி ம்பி	வ ம்.	அ 	உங்கள்	கைத	பிர ரமா ம்	என்ற	நம்பிக்ைக	உங்க க்ேக
இல்ைல	என் 	நீங்கேள	ெசால்வ ேபால்	இல்ைலயா?	இனி	தபால்	தைல	ைவத்
அ ப்பாதீர்கள்!'	என் 	ஒ 	நாள்	தபாற்காரர்	தன்	சிரமத்ைதக்	 ைறத் க்
ெகாள்வதற்காகச்	ெசால்ல,	அைத	அப்ப ேய	நம்பி,	அன்றிலி ந் 	அவர்	தபால்
தைல	ைவக்காமல்	அ ப்ப,	தி ம்பி	வ வ 	நின்ற ;	ஆனால்	பிர ரமாகாமல்
ெகான்ற !	

‘ெகான்ற '	என்றால்	அவைர	என் 	நீங்கள்	நிைனத் க்	ெகாண் 	விடப்
ேபாகிறீர்கள்!	அவைரயல்ல;	அவ ைடய	நம்பிக்ைகைய!	

எல்லாப்	பத்திரிைகக்காரர்க ம்	ேசர்ந் 	தம்ைம	எ த்தாளராக	விடாமல்	ெசய் ம்
இந்தச்	சதிைய	எப்ப 	 றிய ப்பெதன் 	அவர்	ஒ 	நாள்	ேயாசித்தார்,
ேயாசித்தார்,	அப்ப 	ேயாசித்தார்.	அந்த	ேயாசைனயின்	 வில்	தம் ைடய
எ த்ைத	அவர்கள்	வ 	கட் வதற் 	 ன்னால்	தாேம	வ 	கட் 	அ ப்பினால்
என்ன	என் 	அவ க் த்	ேதான்ற,	அதன்ப 	எைத	எ தினா ம்	அைத	 தலில்
அவர்	தம்	நண்பர்க க் ப்	ப த் க்	காட் ,	அவர்க ைடய	அபிப்பிராயத்ைதக்
ேகட்பாராயினர்.	
இதனால்	பல	நண்பர்கள்	அவைரக்	கண்ட ம்	பயந் 	ஓ 	ஒளிய	ஆரம்பிக்க,



தப்பித்தவறி	அகப்பட் க்	ெகாண்ட	சில ம்,	அவர்	தாம்	எ தியைதப்	ப த் க்
காட் ம்	 ன்னேர,	'ேபஷ்,	ேபஷ்!	சபாஷ்,	சபாஷ்!'	என் 	ெசால்லி	விட் 	ெமல்ல
ந வப்	பார்க்க,	அந்த	ேபஷும்	சபாஷும்	 டத்	தாம்	எ திய	கைதக்கா,	ெகா த்த
‘ ப' க்கா	என் 	ெதரியாமல்	அவர்	தவிக்க,	அவர்களால்	'ேபஷ்'	ேபாடப்பட்ட
கைதக ம்,	'சபாஷ்'	ேபாடப்பட்ட	கட் ைரக ம்	 டச்	சீக்கிரேம	தி ம்பி	வந் ,
'சந்ேதகம்	ேவண்டாம்;	எல்லாம்	‘ ப' க்ேக!'	என்பைத	ஐயமற	நி பித் ,
அவ ைடய	தவிப்ைபத்	தீர்த் 	ைவத்தன.	

ஆனா ம்	அவர்	தாம்	ேமற்ெகாண்ட	 யற்சிையக்	ைகவிடவில்ைல;	'தமிழ்நா ’
என்ற	ெபயைரச்	சம்பந்தப்பட்டவர்கள்	ைவக்கத்	தயங்கியேபா ,	'அவர்கள்	என்ன
ைவப்ப ,	நாங்கேள	ைவத் க்	ெகாள்கிேறாம்'	என் 	தங்கள்	 கவரிேயா
'தமிழ்நா ’	என்ற	ெபயைர ம்	சிலர்	ேசர்த் 	எ திக்ெகாண் 	வரவில்ைலயா?
அேதமாதிரி	'என்ைன	இந்தப்	பத்திரிைகயாளர்கள்	எ த்தாளராக்கா	விட்டால்
என்ன,	என்ைன	நாேன	எ த்தாளராக்கிக்	ெகாள்கிேறன்!'	என் 	அவ ம்	தம்
ெபய க் ப்	பின்னால்	'அழகப்பன்,	எ த்தாளர்'	என் 	ேசர்த் 	எ தினார்.
அத் டன்	அவர்	நிற்கவில்ைல;	அேத	 ைறயில்	‘பிளாஸ் க்	ேபார் '	ஒன்ைற ம்
தயார்	ெசய் ,	தம்	வீட் ன்	 கப்பில்	மாட் னார்.	அதற் ப்	பின்	அவர்	எ ம்
க தங்கள்,	ெகா க் ம்	‘விசிட் ங்	கார் 'கள்	ஆகியவற்றிெலல்லாம் ட	அந்த
கவரி	பார்ப்பவர்களின்	கன்னத்தில்	அைறவ ேபால்	ெகாட்ைட	ெகாட்ைடயான

எ த் க்களில்	‘பளீர்,	பளீர்'	எனத்	ெதறிக்கலாயிற் .	

இங்ஙனம்	பிறைரப்	ெபா ட்ப த்தாமல்	அவர்	தம்ைமத்தாேம	எ த்தாளராக்கிக்
ெகாண் 	வந்தகாைல,	அவ ைடய	அத்தியந்த	நண்பர்களில்	ஒ வர்,	'இந்தக்
காலத்தில்	எதற் ம்	சீ ைட	என் 	ஒன் 	உண் .	அந்த	 ைறயில்
எ த்தாள க் ம்	சீ ைட	என் 	ஒன் 	உண் ,	உண் .	அந்தச்	சீ ைட	ஜிப்பா ம்
ேவட் ம்தான்	என் 	சில	எ த்தாளர்கள்	ெசால்லாமல்	ெசால்வ 	உண் ,	உண் ,
உண் !'	என் 	ெசால்ல,	'இேதா,	அவற்ைற	இன்ேற	அணிந்ேதன்!'	என் 	அவர்
உடேன	ேவட் ைய ம்	ஜிப்பாைவ ம்	வாங்கி	அணிய,	'அெதல்லாம்	அந்த	நாள்
சீ ைட;	இந்த	நாள்	சீ ைட	ெடரிலின்	ஷர்ட் ம்,	ெடரின்	பாண்ட் ம்	ஐயா,	ெடரின்
பாண்ட் ம்!'	என் 	இன்ெனா 	நண்பர்	ெசால்ல,	'ஆமாம்!	ஆமாம்;	அெதல்லாம்
பிற்ேபாக் 	எ த்தாளர்	அணி ம்	சீ ைட!	நான்	 ற்ேபாக் 	எ த்தாளராக் ம்’
என் 	அன்ேற	அவர்	ஜிப்பாைவ ம்	ேவட் ைய ம்	கைளந் 	எறிந் விட் ,
ெடரிலின்	ஷர்ட் ம்	ெடரின்	பாண்ட் ம்	அணிவாராயினர்.	
இப்ப யாகத்தாேன	எ வ 	ஒன்ைறத்	தவிர	பாக்கி	எல்லாவற்றி ம்	ெவற்றி
கண் 	விட்ட	அவர்,	'இனி	நான்	என்ன	ெசய்ய	ேவண் ம்?’	என் 	ஒ 	நாள்
தமக் த்	தாேம	ஒ 	ேகள்விையப்	ேபாட் க்ெகாண் ,	'எ த்தாளர்	சங்கத்தில்
அங்கத்தினராக	ேவண் ம்!'	என் 	அதற் ரிய	பதிைல ம்	தமக் த்	தாேம
ெசால்லிக்ெகாண் ,	எ த்தாளர்	சங்கச்	ெசயலைர	அ கித்	தம் ைடய



வி ப்பத்ைதத்	ெதரிவிக்க,	அவர்	தம்	மகிழ்ச்சிைய	 தற்கண்	ெதரிவித் க்
ெகாண் ,	ப த் ப்	ேபான	விண்ணப்பத்	தாள்	ஒன்ைற	எ த் ப்	ப பவ்வியமாக
அவரிடம்	நீட் வாராயினர்.	
அைத	வாங்கிப்	பார்த்தார்	அழகப்பர்;	அதில்	ேகட்கப்பட் ந்த	ேகள்விகளில்
ஒன்ேற	ஒன் க் 	மட் ம்	என்ன	எ வ 	என் 	ெதரியவில்ைல	அவ க் .
அதாகப்பட்ட ,	"இ வைர	தங்களால்	எ தப்பட்ட	கைதகள்	ஏதாவ 	எந்தப்
பத்திரிைகயிலாவ 	ெவளியாகியி க்கின்றனவா?	ெவளியாகியி ந்தால்	அந்தப்
பத்திரிைககளில்	இரண் ன்	ெபயர்கைள	இங்ேக	 றிப்பிட ம்'	என்பேத	அ .
‘எ த்தாளர்	சங்கத்தில்	அங்கத்தினராக	வ பவர்	உண்ைமயிேலேய	எ த்தாளரா,
இல்ைலயா	என்பைதத்	தீர்மானிக்க	இப்ப 	ஒ 	ேசாதைனைய	இவர்கள்
ைவத்தி க்கிறார்கள்	ேபால்	இ க்கிற !	இைதவிட,	இ வைர	நீர்	எத்தைன
கைதகள்	எ தியி க்கிறீர்	என் 	ேகட் க்கக்	 டாதா?	அப்ப க்	ேகட் ந்தால்
வைகக் 	 ற் 	ஒன் 	என் 	எ தி,	இவர்கைள	நான்	 ர்ச்ைச	ேபாட் க்	கீேழ
விழ	ைவத்தி ப்ேபேன!	இப்ேபா 	நான்	இதற் 	என்னத்ைதச்	ெசால்ல?
என்னத்ைத	எ த?	பத்திரிைககளில்	ெவளி	வந்தால்தான்	எ த்தாளரா,
இல்லாவிட்டால்	எ த்தாளர்	இல்ைலயா?	இ 	என்ன	அநியாயம்,	இ 	என்ன
அக்கிரமம்!'	என் 	அவர்	 ைமய,	ெசயலர்	'என்ன	விஷயம்?’	என் 	 ைடய,
அழகப்பர்	விண்ணப்பத்	தாளில்	தாம்	கண்ட	ேவண்டாத	ேகள்விையப்	பற்றி
அவரிடம்	விவரிக்க,	' ,	இவ்வள தாேன?	அதற் ப்	பயந் 	இங்ேக	கட்ட	வந்த
சந்தாத்	ெதாைகைய	நீங்கள்	மீண் ம்	உங்க ைடய	சட்ைடப்	ைபக் ள்ேள
ேபாட் க்ெகாண் 	ேபாய்	விடாதீர்கள்!	ஆண் க்ெகா 	 ைற	விழா	நடத்தி,
அங்கத்தினர்	அைனவ க் ம்	ஒ 	ேவைள	சாப்பாடாவ 	ேபாட் 	அ ப்ப	இந்தச்
சங்கம்	எப்ப யாவ 	உயிர்	வாழ	ேவண் யி க்கிற .	அதற்காகவாவ 	நீங்கள்
ெச த்த	ேவண் ய	சந்தாத்	ெதாைகையச்	ெச த்தி,	உடேன
அங்கத்தினராகிவிட் ப்	ேபாங்கள்!'	என் 	ெசயலர்	அபயம்	அளிக்க,
‘அப்ப யானால்	என் ைடய	கைதகள்	ெவளியான	பத்திரிைககளில்	இரண் ன்
ெபயர்கள்ைள	இந்த	விண்ணப்பத்தாளில்	 றிப்பிடச்	ெசால்கிறீர்கேள,	அதற்
நான்	என்ன்	ெசய்வ ?’	என் 	அழகப்பர்	கடாவ,	'கவைல	ேவண்டாம்;	ெசத் ப்
ேபான	பத்திரிைககள்	எத்தைனேயா	இல்ைலயா?	அவற்றில்	இரண் ன்	ெபயர்கைள
எ திவிட் ப்	ேபாங்கள்!'	என் 	ெசயலர்	அதற் ம்	சட்ெடன	ஒ 	வழி	காட்ட,
'நன்றி!’	என் 	அழகப்பர்	அப்ப ேய	எ தி,	ெகா க்க	ேவண் யைத ம்	ெகா த் ,
‘என் ைடய	வளர்ச்சிக் 	இந்தச்	சங்கம்	ஏதாவ 	வழி	காட் மா?’	என் 	ெமல்ல
உசாவ,	'சங்கம்	இப்ேபா 	தன் ைடய	வளர்ச்சிக் 	வழிேத க்	ெகாண் க்கிற .
அந்த	வழிையக்	கண்ட	பிற தான்	அ 	எ த்தாளர்	வளர்ச்சிக் 	வழி	கா ம்!'
என் 	ெசயலர்	ெசப்ப,	'அ வைர	என்னால்	எ தப்பட்டைவ	ெயல்லாம்	என்னிடேம
இ க்க	ேவண் ய தானா?'	என் 	அழகப்பர்	பின் ம்	ேகட்க,	'ேவண்டாேம!
அதிசய	ேமாதிரம்,	அ ர்வ	 லிைக,	ஆச்சரிய	 ண	சிந்தாமணி	என்ப 	ேபான்ற



சரக் களின்	விளம்பரத் க் ம்,	வி.பி.பி.	ஆர்ட க் ம்	என்ேற	சில	பத்திரிைககள்
இங்ேக	நடப்ப 	உண் .	அவற் க் 	யார்	என்ன	எ தி	அ ப்பினா ம்	அைத
ஏெற த் க் டப்	பார்க்காமல்	அப்ப ேய	அச் க் 	அ ப்பிவி வ 	உண் ,
உண் .	அதனால்	அவற்றில்	உங்கைளப்	ேபான்ற	எ த்தாளர்களின்	பைடப் க்கள்
தப்பாமல்,	தவறாமல்	வ வ ம்	உண் ,	உண் ,	உண் .	வாசகர்கைளப்	பற்றிக்
ெகாஞ்சங் டக்	கவைலப்படாமல்,	அவர்க க்காகக்	ெகாஞ்சங் ட	இரங்காமல்
உங்கைளப்	ேபான்ற	எ த்தாளர்க க்ெகன்ேற	நடந் 	வ ம்	அந்தப்
பத்திரிைகக க் 	உங்க ைடய	விஷய	தானத்ைத	உண்ைமயிேலேய	தானமாக
எண்ணி	அ ப்பி	ைவ ங்கள்;	தப்பாமல்,	தவறாமல்	பிர ரமா ம்!'	என் 	ெசயலர்
பின் ம்	ெசால்ல,	'நன்றி,	நன்றி!'	என் 	ஒ 	 ைறக் 	இ 	 ைறயாக	நன்றி
ெதரிவித் விட் ,	'கண்ேடன்	கண்ேடன்,	என் ைடய	லட்சியத்ைத	எட் ப்	பி க்க
வழி	கண்ேடன்!'	என் 	அழகப்பர்	ஏ ேபால்	அங்கி ந் 	'ஏ 	நைட'	நடந்
வ வாராயினர்.	
ெசயலர்	ெசான்ன 	ெசான்னப ,	விஷயத்ைதத்	தானமாகப்	ெப வதற்ெகன்ேற
நடந் ெகாண் ந்த	சில	வி.பி.பி.	பத்திரிைகயாளர்கைள	அ கி,	அழகப்பர்
தம் ைடய	‘விஷய	தான'த்ைதச்	ெசய்ய,	அவர்க ம்	'தானம்	வாங்கக்
சி வான்,	த வ 	ேமெலனப்	ேபசி வான்!’	என் ம்	'தமிழன்	த ம'த்ைதச்

சற்ேற	மறந் 	அவற்ைற	வாங்கி	ெவளியிட,	அதனால்	தம்	ஜன்மேம	சாபல்ய ற்ற
ேபான் 	அவர்	தைல	நிமிர்ந் 	நடப்பாராயினர்.	

இங்ஙனமாகத்தாேன	தம் ைடய	லட்சியத்ைத	எட் ப்	பி த் 	அவர்,	ஆரம்ப
காலத்தில்	தாம்	எ தி	அ ப்பியவற்ைற	அப்ப ேய	தி ப்பி	அ ப்பிய	அத்தைன
பத்திரிைக	எ த்தாளர்கைள ம்	எப்ப 	மட்டம்	தட் வ ,	எங்ஙனம்	பழி	தீர்த் க்
ெகாள்வ 	என் 	அதி	அதி	அதி	தீவிரமாக	ேயாசித் க்	ெகாண் ந்த	காைல,
'அதற் ரிய	ஒேர	வழி	நீங்கள்	உடேன	ேபாய்	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தைரப்
பார்ப்ப தான்!'	என் 	அவ ைடய	அ ைம	நண்பர்களில்	ஒ வர்	ெசால்ல,	'நல்ல
ேவைள.	ஞாபகப்ப த்தினீர்கள்!'	என் 	அவர்	அக்கணேம	சாட்சாத்
விக்கிரமாதித்தைரத்	ேத 	‘ஓ ,	ஓ ’	என் 	ஓ வாராயினர்.	
தமக் 	 ன்னால்	இைறக்க	இைறக்க	வந் 	நின்ற	அழகப்பைர	ேநாக்கி,	‘யார்
நீங்கள்?	எங்கி ந் 	வ கிறீர்கள்?’	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	விசாரிக்க,	'ஐயேகா!
இன் மா	என்ைன	‘யார்	நீங்கள்?’	என் 	வாய்	 சாமல்	ேகட்கிறீர்கள்?
என் ைடய	எ த்ேதாவியங்கள்தான்	இப்ேபா 	எத்தைனேயா	பத்திரிைககளில்
ெவளியாகிக்	ெகாண் க்கின்றனேவ,	அவற்ைற	நீங்கள்	பார்க்கவில்ைலயா?'
என் 	அழகப்பர்	பதற,	'பார்த்ேதன்,	பார்த்ேதன்;	உங்கள்	ெபயர்?’	என்
விக்கிரமாதித்தர்	ம 	ப ம்	அவைர	ேசாதைனக் ள்ளாக்க,	‘பார்த்த	லட்சணமா
என்	ெபயர்	என்ன	என் 	ேகட்கிறீர்கள்?	அவமானம்,	அவமானம்,	ஓர்	எ த்தாளன்
தன்	ெபயைரத்	தாேன	ெசால்லிக்	ெகாள்வ 	ேபான்ற	அவமானம்	இந்த	உலகத்தில்



ேவ 	ஏதாவ 	உண்டா,	உண்டா,	உண்டா?	ஆனா ம்	ெசால்கிேறன்,	ெசால்லித்
ெதாைலக்கிேறன்-என்	ெபயர்,	என்	ெபயர்-அடக்,	கட ேள!	இந்தச்
சமயத்தில்தானா	அ 	எனக்ேக	மறந் 	ேபாய்த்	ெதாைலய	ேவண் ம்?-ஆ!
வந் விட்ட ,	ஞாபகம்	வந் விட்ட !	அழகப்பன்,	அழகப்பன்!’	என் 	ஒ
ைறக் 	இ ைறயாக	அழகப்பர்	தம்	ெபயைர	அ த்தம்	தி த்தமாகச்	ெசால்ல,

'அழகப்பரா!	இப்ேபா 	நீங்கள்	எங்கி ந் 	வ கிறீர்கள்?	வீட் லி ந்
வ கிறீர்களா?	இல்ைல,	ேவ 	எங்கி ந்தாவ 	வ கிறீர்களா?	'என்
ேகட் க்ெகாண்ேட	விக்கிரமாதித்தர்	அவைரச்	சற்ேற	சந்ேதகக்	கண்
ெகாண் பார்க்க,	'நீங்கள்	நிைனப்ப 	சரி!	என்ைன	'அங்ேக'	அ ப்பி
ைவக்கத்தான்	இங் ள்ள	பத்திரிைகயாளர்கள்	அத்தைன	ேப ம்	 யன்றார்கள்.
நல்ல	ேவைளயாக	எ த்தாளர்	சங்கச்	ெசயலர்	என்ைனத்	த த்தாட்	ெகாண்டார்;
அதிலி ந் 	நான்	தப்பிப்	பிைழத்ேதன்.	இப்ேபா 	என்ைனப்	பழி	வாங்கிய
அத்தைன	பத்திரிைக	எ த்தாளர்கைள ம்	உடேன	நான்	பழிக் 	பழி	வாங்க
ேவண் ம்.	அதற் 	நீங்கள்தான்	வழி	காட்ட	ேவண் ம்!'	என் 	அழகப்பர்	தாம்
வந்த	விஷயத் க் 	வர,	'அ 	என்ன	பிரமாதம்!	அவர்க ைடய	ெகாட்டத்ைத
அடக்க	நீ ம்	ஒ 	சங்கத்ைத	உடேன	ஆரம்பித் விட	ேவண் ய 	தான்!'	என்றார்
விக்கிரமாதித்தர்;	'என்ன	சங்கம்?'	என் 	ேகட்டார்	அழகப்பர்.	‘எ த்தாளர்
சங்கம்தான்!'	என்றார்	அவர்;	‘அ தான்	இ க்கிறேத!'	என்றார்	இவர்.	'இ ந்தால்
என்ன?	ெசன்ைனக் 	ஒன்றாக	இ ந்த	அ தான்	இப்ேபா 	ஜில்லா க்
ஒன்றாகி,	அ ம்	ேபாதாெதன் 	நகரத் க் 	ஒன்றாகி,	அ ம்	ேபாதாெதன்
ஊ க் 	ஒன்றாகி,	அ ம்	ேபாதாெதன் 	ெத க் 	ஒன்றாய்	ஆரம்பமாகிக்
ெகாண் க்கிறேத,	நீ ம்	உம் ைடய	ெத வில்	‘எ த்தாளர்	சங்கம்’	என்
ஒன்ைற	ஆரம்பி ம்;	அதற் 	உம்ைமேய	தைலவராகப்	ேபாட் க்	ெகாள் ம்.	நீர்
எப்ெபா 	எ த்தாளர்	சங்கத்தின்	தைலவராகி	வி கிறீேரா,	அப்ெபா ேத	இந்த
உலகத்தி ள்ள	அத்தைன	எ த்தாளர்க க் ம்	இல்ைலயில்ைல,	இந்தத்
தமிழகத்தி ள்ள	அத்தைன	எ த்தாளர்க க் ம்	தைலவராகிவி கிறீர்!	அப் றம்
என்ன,	அவர்கெளல்லாம்	உமக் த்	ெதாண்டர்கள்	தாேன?	இ ந் 	விட் ப்
ேபாகட் ம்!	ேபாம்	ேபாம்,	ேபாய்	உடேன	உங்கள்	ெத வில்	எ த்தாளர்	சங்கத்ைத
ஆரம்பி ம்.	அ 	ஒன்ேற	அவர்கைளப்	பழி	வாங்க	உமக் ள்ள	ஒேர	வழி;	அ
ஒன்ேற	அவர்கைள	வஞ்சம்	தீர்க்க	உமக் ள்ள	ஒேர	வழி!’	என்
ெசால்லிக்ெகாண்ேட	விக்கிரமாதித்தர்	சட்ெடன் 	எ ந் 	ைகையப்	 ட்ெடன்
அ த் க்	 ப்ப,	அழகப்ப ம்	ேவ 	வழியின்றி	எ ந் 	பதி க் க்	ைக ப்பி
விட் ,	அங்கி ந் 	நக வாராயினர்.”	
பதிைனந்தாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்	அமிர்தா	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி

த் விட் ,	“நைளக் 	வா ங்கள்;	பதினாறாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்	கி பா
ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!’	என் 	ெசால்ல,	"ேகட்கிேறாம்,	ேகட்கிேறாம்,
ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?”	என் 	ேபாஜ ம்	நீதிேதவ ம்



வழக்கம்ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ	இறங் வாராயினர்
என்றவா ...	என்றவா ...	என்றவா .......	
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	'பாதாளசாமி!'	என் 	ஒ 	 ைற	 ரல்	ெகா த்த ம்,	'இேதா
வந் விட்ேடன்!'	என் 	ஓ வ ம்	பாதாளசாமி,	ஒ 	நாள்	 ன் 	 ைற	 ரல்
ெகா த் ம்	வராமற்ேபாக,	'என்ன	விஷயம்,	எங்ேக	ேபாய்	விட்டான்?'	என்
விக்கிரமாதித்தர்	தாேம	எ ந் 	ெசன் 	ெவளிேய	எட் ப்	பார்க்க,	ெத
வாயிற்ப யில்	 கவாய்க்	கட்ைடையக்	ைகயால்	தாங்கியப 	உட்கார்ந்தி ந்த
பாதாளசாமி,	அப்ெபா ம்	அவர்	வந்தைதக்	கவனிக்காமல்	ஏேதா	ேயாசைனயில்
ஆழ்ந்தி க்க,	‘என்ன	பாதாளசாமி,	எத்தைன	 ைற	 ப்பிட்டா ம்	இன் 	உன்
காதில்	விழவில்ைலேய!	என்ன	விேசஷம்?’	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	அவன்

கில்	ஒ 	தட் 	தட் க்	ேகட்க,	அவன்	தி க்கிட்ெட ந் ,	'அைத	ஏன்
ேகட்கிறீர்கள்,	ேபாங்கள்,	என்	வீட் க்காரிக் த்	தி ெரன் 	என்ெனன்ன
ஆைசகெளல்லாேமா	பிறந்தி க்கின்றன.	அைவ	ஏன்	பிறந்தன,	எப்ப ப்	பிறந்தன
என் 	நா ம்	ேயாசிக்கிேறன்,	ேயாசிக்கிேறன்,	அப்ப 	ேயாசிக்கிேறன்;	ஒன் ம்
ரிய	மாட்ேடன்	என்கிற !’	என் 	ெப ச்ெசறிய,	‘ஏன்,	மாதம்	பிறந்த ம்	நீ	உன்
சம்பளத்ைத	வாங்கிக்	ெகாண் 	ேபாய்	மைனவியிடம்	தாேன	ெகா க்கிறாய்?'
என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ேகட்க,	‘நான்	அைத	எ த் க்	ெகா க் ம்	வைர	அவள்
எங்ேக	காத்தி க்கிறாள்?	சட்ைடையக்	கழற்றி	மாட் ய ம்	அவேளதான்	வந்
எ த் க்ெகாண் 	வி கிறாேள!'	என் 	பாதாளம்	பரிதாபமாகச்	ெசால்ல,	'அப் றம்
என்ன?’	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	விழிக்க,	‘அ தாேன	ெதரியவில்ைல	எனக் ம்!'
என் 	பாதாள ம்	அவ டன்	ேசர்ந் 	விழித் க்	ெகாண்ேட	ெசான்னதாவ :	

‘ ன்ெனல்லாம்	'அ ,	பவானி!'	என் 	 ப்பிட்டால்	ேபா ம்;	'என்ன,	அத்தான்!'
என் 	தித்திக்கக்	 ைழந் 	ெகாண்ேட	வந் 	எதிேர	நிற்பாள்.	இப்ெபா
என்னடா.	என்றால்,	‘அ 	என்ன	அ ?	இனிேமல்	‘அ !’	என் 	ெசான்னால்	இந்தக்
கரண் யாேலேய	உங்கைள	நான்	அ ப்ேபன்!'	என் 	தன்	ைகயி ள்ள	கரண் ையக்
காட் கிறாள்.	‘சரி'	என் 	'அ 'ைய	விட் விட் ,	'பவானி!'	என் 	 ப்பிட் ப்
பார்த்ேதன்;	‘ெவ ம்	பவானி	என்ன	ேவண் யி க்கிற ,	பவானி?	அ த்த
வீட் க்காரைரப்	பா ங்கள்;	அவர்	தம்	மைனவிைய	ெவ ம்	கமலா	என்றா
ப்பி கிறார்?	'கமலாக்கண் ’	என் 	ெசல்லமாகக்	 ப்பிடவில்ைலயா?	அேத

மாதிரி	நீங்க ம்	 ப்பிட்டால்	என்னவாம்?'	என்றாள்.	'சரி'	என் 	நா ம்	'பவானிக்
கண் ’	என் 	 ப்பிட்ேடேனா	இல்ைலேயா,	‘என்ைனயா	மாமா,	 ப்பிட் ர்கள்?’



என் 	ேகட் க்	ெகாண்ேட	எதிர்	வீட் க்	 ழந்ைத	வந் 	எனக் 	எதிேர	நின்ற .
அைதப்	பார்த் 	நான்	சிரித்த தான்	தாமதம்;	'இெதல்லாம்	உங்கள்	 ழ்ச்சி!
ேவண் ெமன்ேற	நீங்கள்	என்ைனக்	 ப்பி வ 	ேபால்	எதிர்வீட் க்	 ழந்ைதையக்
ப்பிட் க்கிறீர்கள்!'	என்றாள்.	'அெதல்லாம்	ஒன் ம்	இல்ைல,	பவானி!	உன்

ெபய ம்	இந்தக்	 ழந்ைதயின்	ெபய ம்	ஒண் ;	அேதா 	‘கண் ’	என்
ழந்ைதையத்தாேன	 ப்பி வார்கள்	என்ப 	இதற் த்	ெதரிந்தி க்கிற

அதனால்தான்...’	என் 	நான்	ேமேல	ெசால்லி	 ப்பதற் ள்,	'இந்தக்
ழந்ைதக் த்	ெதரிவ ட	எனக் த்	ெதரியவில்ைல	என்கிறீர்கள்;

அப்ப த்தாேன?'	என் 	அவள்	என்ேமல்	எரிந் 	வி ந்தாள்.	'இெதன்ன
விைளயாட் ,	உனக் த்	ெதரியாத 	இந்த	உலகத்தில்	என்ன	இ க்கிற ?’	என்
நான்	அவள்	தைலயில்	ெகாஞ்சம்	ஐஸ்	ைவத் ப்	பார்த்ேதன்.	 ளிரவில்ைல;
அப்ெபா ம்	அவள்	உச்சி	 ளிரேவயில்ைல.	'உங்கைளக்	கட் க்ெகாண் 	நான்
என்ன	 கத்ைதக்	கண்ேடன்?	பட் ப்	 ைடைவ	இல்லாவிட்டா ம்	ஒ 	ைநலான்,
ைநெலக்ஸ்	 ைடைவயாவ 	உண்டா?	தங்க	நைககள்	இல்லாவிட்டா ம்	கவரிங்
நைககளாவ 	உண்டா,	உண்டா?	கண் க் 	ஒ 	க ப் க்	கண்ணா ,	ைகக்
ஒ 	டம்பப்	ைபயாவ 	உண்டா,	உண்டா,	உண்டா?	ஒ 	மண் ம்	இல்ைல,	இந்த
வீட் ல்!	அெதல்லாம்	இல்லாவிட்டால்	ேபாகட் ம்;	ஆைசக் 	ஒ 	வார்த்ைத
‘பவானிக்	கண் ’	என் 	 ப்பி ங்கள்	என்றால்,	அதற் ம்	மனமில்ைல
உங்க க் !	இனி	எனக் 	இந்த	வாழ்க்ைக	பி க்கா .	இந்தக்	 ைர	வீட்ைட
விட் விட் 	நீங்கள்	உடேன	ஒ 	மா 	வீட் க்காவ 	 ேயற	ேவண் ம்;
உங்களிட ள்ள	ஓட்ைட	ைசக்கிைளத்	 க்கித்	 ார	எறிந் 	விட் ,	நீங்கள்	உடேன
ஒ 	ஸ் ட்டராவ 	வாங்கித்	ெதாைலக்க	ேவண் ம்.	மாைல	ேநரத்தில் ட
அ ப்ப யில்	உட்கார்ந் 	அ 	வ ய	இனி	என்னால்	 யா .	இர க் ம்
ேசர்த் 	மத்தியானேம	சைமத் 	ைவத் விட் ,	மாைல	ேநரத்தில்	நான்
உங்க டன்	ெவளிேய	 றப்படத்	தயாராயி ப்ேபன்.	நீங்கள்	ேவைலயிலி ந்
வந்த ம்	என்ைனத்	 க்கி	ஸ் ட்ட க் ப்	பின்னால்	உட்கார	ைவத் க்	ெகாண்
சினிமா க்ேகா,	பீச் க்ேகா	ேபாகேவண் ம்.	அங்ேக	நீங்கள்	என்ைனக்	கிள்ள
ேவண் ம்;	நான்	 ள்ள	ேவண் ம்.	நான்	உங்கைளக்	க க்க	ேவண் ம்;	நீங்கள்
சிரிக்க	ேவண் ம்!'	என் 	என்னெவல்லாேமா	பிதற்ற	ஆரம்பித் விட்டாள்.
"இெதன்ன	வம் !	நிஜமாகேவ	இவள்	நம்ைமக்	க த் விட்டால்,	நம்மால்	சிரிக்கவா

ம்?'	என் 	நான்	பயந் ேபாய்,	'அெதல்லாம்	நடக் ம்ேபா 	நடக்கிற ;
இப்ேபா 	நீ	எனக் ச்	ேசாற்ைறப்	ேபா !'	என்ேறன்.	'இந்தச்	ேசாற்ைறப்	ேபா ம்
ேவைலையக் ட	இனி	என்னால்	ெதாடர்ந் 	ெசய் 	ெகாண் க்க	 யா .
ேபசாமல்	நீங்கள்	ஒ 	'ைடனிங்	ேடபிள்'	வாங்கி	வி ங்கள்.	அதில்	எல்லாவற்ைற ம்
எ த் 	ைவத் க்ெகாண் 	இ வ ம்	எதி ம்	 தி மாக	உட்கார்ந்
சாப்பி ேவாம்!'	என்றாள்.	'அப்ப ேய	ெசய்ேவாம்;	அதற்காக	நீ	க ன்
ேபாட் க்ெகாண் 	பட்லைரத்	ேதடாமல்	இ ந்தால்	சரி!’	என்ேறன்	நான்.	'இந்த



வக்கைணயில்	ஒன் ம்	 ைறச்சல்	இல்ைல!'	என் 	அவள்	தன்	 கவாய்க்
கட்ைடையத்	ேதாள்	பட்ைடயில்	இ த் க்	ெகாண்ேட	எனக் ச்	ேசாற்ைறப்
ேபாட்டாள்.	சாப்பிட் 	விட் 	வந்ேதன்.	வந்ததிலி ந் 	‘இத்தைன	நா ம்	இல்லாத
ஆைசகெளல்லாம்	இன் 	ஏன்	அவ க் 	வந்தி க்கின்றன?’	என் 	நா ம்
ேயாசித் ப்	பார்க்கிேறன்,	பார்க்கிேறன்,	அப்ப ப்	பார்க்கிேறன்-ஒன் ம்	 ரிய
மாட்ேடன்	என்கிற !'	

இப்ப யாகத்தாேன	பாதாளம்	ெசால்லிக்ெகாண் 	வந்தைவயைனத்ைத ம்
ெபா ைம டன்	ேகட் க்	ெகாண் ந்த	விக்கிரமாதித்தர்	கைடசியாகச்	சிரிக்க,
‘என்ன	சிரிக்கிறீர்கள்?’	என் 	பாதாளம்	ேகட்க,	‘ெந ப்பில்லாமல்	 ைகயா ;	அேத
மாதிரி	ஒ 	காரண ம்	இல்லாமல்	உன்	மைனவிக் 	இந்த	ஆைசகெளல்லாம்
பிறந்தி க்கா .	நீ	சாயந்திரம்	வீட் க் ப்	ேபான ம்	அவ ைடய	ெபட் ைய
அவ க் த்	ெதரியாமல்	திறந் 	பார்;	அதற் 	ஆதாரம்	ஏதாவ 	கிைடக்கலாம்!'
என் 	ெசால்வாராயினர்.	

அங்ஙனேம	அன் 	மாைல	பாதாளம்	வீட் க் ச்	ெசன்ற ம்	அவள்	ெபட் ைய
அவ க் த்	ெதரியாமல்	திறந் 	பார்க்க,	அதில்	தமிழக	அரசின்	லாட்டரிச்
சீட் க்கள்	ஏ.	பி.	சி.	 .	ஈ.	எப்.	ஜி.	எச்.	ஆக	எட் ப்	பிரி களி ம்	வைகக் ப்
பத்தாக	எண்ப 	சீட் க்கள்	இ க்க,	‘அ ப்பாவி!	என்	சம்பளத்தில்	பாதிைய
இதற்கா	அ தாய்?’	என் 	தனக் ள்	ெபா மிக்ெகாண்ேட	அவற்ைறக்	ெகாண்
வந் 	அவன்	விக்கிரமாதித்தரிடம்	ெகா க்க,	அவர்	அந்தச்	சீட் க்கைள	வாங்கி
அவற்றின்	எண்கேளா 	பரி 	வி ந்த	சீட் க்களின்	எண்கைள	ஒப்பிட் ப்	பார்க்க,
அதிலி ந்த	எண்ப 	சீட் க்களில்	ஒன் க் 	இரண்டாவ 	பரிசாக	 பா
பத்தாயிரம்	வந்தி ப்பைதக்	கண் ,	'இேதா	பார்த்தாயா,	இந்தச்	சீட் க் ப்
பரிசாக	வந்தி க் ம்	 பா	பத்தாயிரம்	தான்	உன்	மைனவியின்	தி ர்
ஆைசக க்ெகல்லாம்	காரணம்!'	என் 	ெசால்ல,	'அப்ப யா	சங்கதி?	 ர்
மார்க்ெகட் ேல	ெசப்ப 	வித்ைத	காட் ப்	பிைழப்பவன்தான்	ஜனங்கைள	ஆைச
காட் 	ேமாசம்	ெசய்கிறான்	என்றால்,	அரசாங்க மா	அப்ப ச்	ெசய்ய	ேவண் ம்?
அைதவிட	கள் க்கைடகைளேய	ம ப ம்	திறந் விடலாம்ேபால்	இ க்கிறேத?
என்	மைனவிக் ப்	பத்தாயிரம்	 பா	வந்தி க்கிறெதன்றால்	என்ன	அர்த்தம்?
பத்தாயிரம்	ேப க் ப்	பத்தாயிரம்	 பா	ேபாயி க்கிற 	என் தாேன	அர்த்தம்?
‘அ த்த	வீட் க்காரைனப்	பட் னி	ேபாட் விட் ச்	சாப்பி பவன்	அேயாக்கியன்,
தி டன்!'	என் 	ெசான்ன	காந்தி	மகான்	பிறந்த	நாட் லா	இப்ப ெயல்லாம்
நடப்ப ?	இ 	அநியாயமில்ைலயா?'	என் 	பாதாளம்	பிரலாபிக்க,	‘நியாயம்
அநியாயத்ைதெயல்லாம்	இப்ேபா 	நீ	பார்க்கக்	 டா .	உனக் ப்	பத்தாயிரம்
கிைடத்ததா,	உன்	மைனவி	ெசால்வ 	ேபால்	மா 	வீட் க் க்	 ேய ;	ஸ் ட்டர்
வாங் ,	ைடனிங்	ேடபிள்	வாங் !	ைநலான்	சாரி	வாங் ;	 லிங்	கிளாஸ்	வாங் !
அவள்	ெசால்வ ேபால்	அவைளத்	 க்கி	ஸ் ட்ட க் ப்	பின்னால்	உட்கார



ைவத் க்ெகாண் 	பீச் க்ேகா,	சினிமா க்ேகா	ேபா!	அங்ேக	நீ	அவைளக்	கிள் ;
அவள்	 ள்ளட் ம்.	அவள்	உன்ைனக்	க க்கட் ம்;	நீ	சிரி!	பாக்கிப்	ேபைரப்	பற்றி
அரசாங்கத் க் 	இல்லாத	கவைல	உனக் ம்	எனக் ம்	என்னத் க் ?	அவர்கள்
நாசமாய்ப்	ேபாகட் ம்!'	என்பதாகத்தாேன	விக்கிரமாதித்தர்	சம்பந்தப்பட்டவர்கைள
ஆசீர்வதித் 	அவைன	வீட் க் 	அ ப்பி	ைவப்பாராயினர்."	
பதினாறாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	கி பா	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி

த் விட் ,	“நாைளக் 	வா ங்கள்;	பதிேனழாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்	க ணா
ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!'	என் 	ெசால்ல,	"ேகட்கிேறாம்,	ேகட்கிேறாம்,
ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?”	என் 	ேபாஜ ம்	நீதிேதவ ம்
வழக்கம்ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ	இறங் வாராயினர்
என்றவா ...	என்றவா ...	என்றவா ....…	
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	'ஆட் ப்பட் ,	ஆட் ப்பட் ’	என் 	ஒர்	ஊர்	உண் .	அந்த
ஊரிேல	'ஆண் யப்பன்,	ஆண் யப்பன்’	என் 	ஒ 	 யானவன்	உண் .	காய்கறித்
ேதாட்டம்	ேபாட் ப்	பிைழத் 	வந்த	அவன்,	வாரத் க் 	ஒ 	நாள்	தன்
ேதாட்டத்தில்	விைள ம்	காய்கறிக டன்	அ த்த	ஊரில்	 ம்	சந்ைதக் ப்
ேபாவான்.	அங்ேக,	தான்	ெகாண் ேபான	காய்கறிகைள	விற்றபின்,	விற்
தலான	காைச	அவன்	ஒ 	 ைற	அங்ேகேய	எண்ணிப்	பார்ப்பான்.	எண்ணிப்

பார்த்தபின்	அைத	ஒ 	ைபயில்	ேபாட் க்	கட் 	இ ப்பில்	ெச கிக்ெகாண் ,
காலியான	 ைடையத்	 க்கித்	தைலயில்	கவிழ்த் க்ெகாண் ,	ஏதாவ 	ஒ
சினிமாப்	பாட்ைட	வழி	ெந கப்	பா க்ெகாண்ேட	வ ம்	அவன்	ெபா 	சாய்ந்த
பின்	வீ 	தி ம் வான்.	வாசலில்	அவன்	வரைவ	எதிர்ேநாக்கிக்	காத்தி க் ம்
அவ ைடய	மைனவி	அன்னலட் மி,	'இன் 	எனக் 	என்ன	வாங்கிக்	ெகாண்
வந்தீர்கள்?’	என்பாள்;	'ம க்ெகா ந் '	என்பான்	அவன்.	‘அவ்வள தானா?'
என் 	அவள்	அவைனத்	தன்	கண்ணால்	ஒ 	ெவட் 	ெவட் க்	ேகட் க்ெகாண்ேட,
அவன்	தைலயி ள்ள	 ைடைய	எ த் 	ஒ 	 ைலயில்	வீசி	எறிவாள்.	‘இல்ைல;
லாலாக்	கைட	மிட்டா ம்	வாங்கிக்ெகாண் 	வந்தி க்கிேறன்!'	என் 	ெசால்லிக்
ெகாண்ேட	அவன்	உள்ேள	ேபாவான்.	அவள்	அவைனத்	ெதாடர்ந் 	ெசன் ,	அவன்
தன்	இ ப்பில்	ெச கி	ைவத்தி க் ம்	பணப்ைபைய	ெவ க்ெகன் 	பி ங்கி,
'இன் 	எவ்வள க் 	விற் க்	ெகாண் 	வந்தி க்கிறீர்கள்?’	என்ற
ேகட் க்ெகாண்ேட	அதன்	 ச்ைச	அவிழ்ப்பாள்.	‘இ பத்ெதட் க் !’	என்பான்
அவன்.	'நிஜமாகவா?'	என் 	ேகட் க்ெகாண்ேட	அவள்	விளக்க க் ச்	ெசன் ,
மீண் ம்	அைதக்	கீேழ	ெகாட் 	எண்ணிப்	பார்ப்பாள்.	அங்ஙனம்	எண்ணிப்
பார்க் ங்காைலயில்	‘ ப்'ெபன் 	விளக் 	அைண ம்.	‘பாழாய்ப்ேபான	காற்
எங்கி ந்ேதா	வந் 	இந்த	விளக்ைக	அனணத் விட்டேத?	அம்மா,	இங்ேக	வந்
இந்த	விளக்ைகக்	ெகாஞ்சம்	ஏற் ,	அம்மா!’	என் 	அவள்	அப்ெபா ம்	விடாமல்
பணத்ைத	எண்ணிக்ெகாண்ேட	தன்	அம்மா க் க்	 ரல்	ெகா ப்பாள்.
அ க்கைளயில்	இ க் ம்	அவள்	அம்மா	அங்கி க் ம்	விளக்ைகக்	ெகாண்
வந் 	அந்த	விளக்ைக	ஏற்றிவிட் ப்	ேபாவாள்.	அன்னலட் மி	ெதாடர்ந்
பணத்ைத	எண்ணி	 த் விட் ,	‘இ பத்ெதட் 	என்றீர்கேள,
இ பத் ன் தாேன	இ க்கிற ?'	என்பாள்.	'அப்ப யா?	நான்	சரியாக	எண்ண



வில்ைலேயா,	என்னேவா?’	என்பான்	அவன்.	'நீங்க ம்	உங்கள்	கணக் ம்!'	என்
அவன்	கன்னத்தில்	ஓர்	இ 	இ ப்பாள்	அவள்.	'ஆைசேயா 	இ க்கிறாளாக் ம்!'
என் 	அவன்	அைத ம்	வாங்கிக்ெகாண் 	இளித் 	ைவப்பான்.	

இப்ப 	ஒ 	வாரமல்ல,	இரண் 	வாரமல்ல;	ஒவ்ெவா 	வார ம்	அவன்
கணக் க் ம்	அவள்	கணக் க் ம்	ஐந்ேதா,	ஆேறா	 ைறந் ெகாண்ேட	வந்த .
அப்ப க்	 ைற ம்	ேபாெதல்லாம்	விளக் ம்	தவறாமல்	‘ ப்,	 ப்'	ெபன்
அைணந் ெகாண்ேட	வந்த .	இதில்	ஏேதா	மர்மம்	இ க்க	ேவண் ம்	என்பைத
ஒ வா 	ஊகித்த	ஆண் யப்பன்,	சந்ைதயிலி ந் 	ெகாஞ்சம்	ெவளிச்சத்ேதா
வீட் க் த்	தி ம்ப	 யன்றான்;	 யவில்ைல.	'நான்தான்	அங்ேகேய	ஒ
தடைவக் 	இரண் 	தடைவயாக	எண்ணிப்	பார்த் 	விட் 	வ கிேறேன,
அன்னலட் மி!	இ க்கிற	ேவைலையெயல்லாம்	விட் விட் 	நீ	ஏன்	இன்ெனா
தடைவ	அனாவசியமாக	எண்ணிப்	பார்த் க்	ெகாண் க்கிறாய்?'	என் 	ஒ
ைற	ெகாஞ்சம்	நா க்காகக் டச்	ெசால்லிப்	பார்த்தான்;	'பணத் க் த்தான்

நான்	ெசாந்தக்காரியில்ைல;	எண்ணிப்	பார்ப்பதற் க் டவா
ெசாந்தக்காரியில்ைல?'	என் 	அவள்	உடேன	அவன்ேமல்	ேகாபித் க்ெகாண்
விட்டாள்.	அன்றிர 	அவைளச்	சமாதானப்ப த் வதற் ள்	அவன்	பா 	'ேபா ம்,
ேபா ம்’	என் 	ஆகிவிட்ட .	‘இெதன்ன	வம் !	இவ ைடய	ேகாபத் க்
ஆளாகாமல்	இந்த	மர்மத்ைதக்	கண் பி ப்ப 	எப்ப ?’	என் 	அவன்
ேயாசித்தான்,	ேயாசித்தான்,	அப்ப 	ேயாசித்தான்;	ஒன் ம்	 லப்படவில்ைல.
கைடசியாக	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தர்	என் 	யாேரா	ஒ வர்	ஏேதா	காரியமாக
அந்த	ஆட் ப்	பட் க் 	வந்தி ப்பதாக ம்,	அவரிடம்	யார்	எதற் 	வழி	ேகட்டா ம்,
அவர்	உடேன	தக்க	வழி	 றி	அவர்கைளத்	த த்தாட்ெகாள்வதா ம்	யாேரா
ெசால்ல,	'அப்ப யா	சங்கதி?’	என் 	ஆண் யப்பன்	அவைரத்	ேத 	'ஓ ,	ஓ ’
என் 	ஓ வானாயினன்.	

அவன்	 ைற	ேகட்டார்	விக்கிரமாதித்தர்;	'கவைல	ேவண்டாம்;	நான்	ெசால் கிறப
ெசய்!'	என்றார்.	‘விளக் 	அைணந்த ம்	நீ	அவ ைடய	ைககள்	இரண்ைட ம்
ெகட் யாகப்	பி த் க்ெகாள்;	'கண்ேண!	வாைழத்	தண்ைடப்	ேபாலக்	ைககள்,
அேலக்!	ெவண்ைடக்காையப்	ேபால	விரல்கள்	அேலக்!'	இப்ப 	ஏதாவ 	ெசால்லி,
அவள்	அம்மா	அ க்கைளயிலி ந் 	விளக்ைக	ெகாண் 	வ ம்வைர	அவைள
வர்ணி;	அவள்	வந்த ம்	ைககைள	விட் வி .	அப் றம்	பார்,	அவள்	கணக் ம்	உன்
கணக் ம்	சரியாக	வ வைத!'	என்றார்.	'அப்ப ேய	ெசய்கிேறன்!'	என் 	அவன்
வந்தான்;	அவர்	ெசான்னப 	ெசய்தான்.	கணக் ம்	சரியாக	வந்த ;	'அட,	என்
ராசா!	சினிமாக்காரிேபால	அவ்வள 	அழகாவா	இ க்ேகன்	நான்?'	என்
அவைளக்	கட் 	அைணத் க்	ெகாள் ம்	அள க் 	அவனிடம்	அவ க்
அத்தைன	நா ம்	இல்லாத	காத ம்	பிறந்த !"	

பதிேனழாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	க ணா	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி



த் விட் ,	"நாைளக் 	வா ங்கள்;	பதிெனட்டாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்
பரிமளா	ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!'	என் 	ெசால்ல,	"ேகட்கிேறாம்,
ேகட்கிேறாம்,	ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?"	என் 	ேபாஜ ம்
நீதிேதவ ம்	வழக்கம்	ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ
இறங் வாராயினர்	என்றவா ...	என்றவா ...	என்றவா …	
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	ெப ம்பா ம்	விமானத்திேலேய	பிரயாணம்
ெசய் ெகாண் ந்த	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தர்,	ஒ 	சமயம்	ஏேதா	ஒ 	மா தைல
உத்ேதசித் 	ரயிலிேய	பிரயாணம்	ெசய்ய,	அந்த	ரயில்	யாேரா	ஒ 	 ண்ணியாத்மா
ந வழியில்	ெசய்தி ந்த	நாசேவைல	காரணமாக	ந க்காட் ேல	நிற்க,	 த்

க்கத்திலி ந் 	அைரத்	 க்கத் க் 	வந்த	அவர்	தி க்கிட் ச்	 ற் 	 ற் ம்
பார்ப்பாராயினர்.	

இ ட்ெடன்றால்	இ ட் ;	ெவளிேய	ஒேர	 ம்மி ட் ;	'ெஙாய்,	ெஙாய்'	என்ற	இனம்
ெதரியாத	ஜீவராசிகளின்	சத்தத்ைதத்	தவிர	ேவ 	சத்தமில்ைல.	அவ டன்	அந்த
தல்	வ ப் ப்	ெபட் யில்	பிரயாணம்	ெசய் 	வந்த	ஓரி வ ம்	அவ க் த்

ெதரியாமல்	எங்ேகேயா	இறங்கிச்	ெசன் 	விட் ந்தனர்.	தமக் த்	 ைணயாக
அன் 	என்னேவா	அவர்	சிட் ைய ம்	அைழத் க்ெகாண் 	வரவில்ைல;
பாதாளத்ைத ம்	அைழத் க்ெகாண் 	வரவில்ைல.	'தன்னந்தனியாக	இப்ப
வந் 	அகப்பட் க்	ெகாண்ேடாேம!’	என் 	அவர்	ேயாசித் க்	ெகாண் ந்தகாைல
யாேரா	ஒ 	தி டன்	ெமல்ல	வந் 	அந்தப்	ெபட் க் ள்	 ைழய,	'என்ன	ெசய்வ ,
இவைன	எப்ப ச்	சமாளிப்ப ?'	என் 	ஒ 	கணம்	ேயாசித்த	அவர்	ம கணம்
சட்ெடன் 	கண்ைண	 க்ெகாள்ள,	'ஆசாமி	 ங் கிறார்ேபால்	இ க்கிற !’
என் 	நிைனத்த	அவன்	அ ேமல்	அ 	ைவத் 	அவ ைடய	ெபட் ைய	ெந ங்க,
அ தான்	சமயெமன் 	அவர்	தி க்கிட் 	எ ந்தவர்	ேபால்	எ ந் ,	'ஐேயா,	பாம் !'
என் 	அவன்	வந்தைதக்	கவனிக்காதவர்ேபால்	அலற,	'அட	ைச!
ழிச்சிக்கிட்டாண்டா!'	என் 	அவன்	சட்ெடன் 	‘பாத் ‘ க் ள்	ஓ 	ஒளிய,

அதற் ள்	அக்கம்பக்கத்திலி ந்தவர்கள்,	'எங்ேக	பாம் ?'	என்
ேகட் க்ெகாண்ேட	திரண் 	வந் 	அவர்	இ ந்த	ெபட் க் ள்	‘தி தி 'ெவன்
ைழய,	'இப்ப த்தான்	வந்த ,	இப்ப த்தான்	ஓ ற் !'	என் 	ெசால்லிக்

ெகாண்ேட	அவ ம்	ெகாஞ்ச	ேநரம்	அவர்க டன்	ேசர்ந் 	பாம்ைபத்
ேத பவர்ேபால	ேதட,	கைடசியில்	உதவிக் 	வந்தவர்களில்	ஒ வர்	அ த் ப்
ேபாய்,	'நிஜமாகேவ	நீர்	பாம்ைபக்	கண் ரா?	அல்ல 	கன 	கின ,	கண் ரா?’
என் 	ேகட்க,	'நிஜமாகத்தான்	பாம்ைபக்	கண்ேடன்,	 வாமி!	உங்க க் ச்



சந்ேதகமாயி ந்தால்	‘பாத் ' க் ள்	ஓர்	ஐயா	இ க்கிறார்;	அவைர
ேவண் மானால்	ேகட் ப்	பா ங்கள்!'	என் 	'பாத் ம்'	கதைவத்	தட்ட,	'அடப்	பாவி,
என்ைனக்	காட் க்	ெகா க்கவா	இந்த	ேவஷம்?’	என் 	தி டன்	சட்ெடன்
கதைவத்	திறந் 	ெகாண் 	ெவளிேய	வந் ,	'தப்பிேனாம்,	பிைழத்ேதாம்'	என்
ஓடப்	பார்க்க,	எல்ேலா மாகச்	ேசர்ந் 	அவைன	விரட் ப்	பி த் ப்	ேபாலீசாரிடம்
ஒப் விப்பாராயினர்.”	
பதிெனட்டாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	பரிமளா	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி

த் விட் ,	"நாைளக் 	வா ங்கள்;	பத்ெதான்பதாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்
சற் ணா	ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!’	என் 	ெசால்ல,	"ேகட்கிேறாம்,
ேகட்கிேறாம்,	ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?"	என் 	ேபாஜ ம்
நீதிேதவ ம்	வழக்கம்	ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ	இறங்கி	வ வ
காண்க...	காண்க...	காண்க......	
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"ேகளாய்,ேபாஜேன!	'கிள்ளி ர்,	கிள்ளி ர்'	என் 	ெசால்லா	நின்ற	ஊரிேல,
'கீழ்ப்பாக்கம்,	கீழ்ப்பாக்கம்’	என் 	ஒ 	பாக்கம்	உண் .	அந்தப்	பாக்கத்திேல	பழம்
ெப ைமேயா 	 ப்	ெப ைம ம்	வாய்க்கப்	ெபற்றி ந்த	தம்பதியர்	இ வர்	சீ ம்
சிறப் மாக	வாழ்ந் 	வந்தனர்.	'தாரா,	தாரா'	என் 	அவர்க க் 	ஒேர	ெபண்;	சர்வ
லட்சணங்க ம்	ெபா ந்தியி ந்த	அந்தப்	ெபண்ணாகப்பட்டவைள	அவர்கள்
கண்ைண	இைம	காப்ப ேபால்	காத் 	வந்தகாைல	அவள்	கன்னிப்	ப வத்ைத
எய்த,	அந்தக்	கன்னி	'காதல்	விபத் 'க் 	உள்ளாவதற் 	 ன்னால்	அவ க் க்
கலியாணத்ைதச்	ெசய் 	ைவத் விட	ேவண் ேம	என் 	அவ ைடய	தா ம்
தந்ைத ம்	கவைல	ெகாண் ,	அந்தக்	கவைலயிேலேய	 ழ்கி,	அவ க்
மாப்பிள்ைள	ேத ம்	 யற்சியில்	 ைனந் 	நிற்பாராயினர்.	

அங்ஙனம்	 ைனந் 	நின்றகாைல,	'பணக்கார க் த்	தான்	என்	ெபண்ைணக்
ெகா ப்ேபன்!'	என் 	தாயாராகப்	பட்டவள்	ெசால்ல,	‘ யா ;	ப த்தவ க் த்
தான்	ெகா ப்ேபன்!'	என் 	தகப்பனாராகப்பட்டவர்	ெசால்ல,	'அ 	எப்ப க்
ெகா ப்பீர்கள்,	பார்த் வி கிேறன்!'	என் 	அவள்	 ள்	ெகாட்ட,	'அ 	எப்ப க்
ெகா ப்பாய்,	பார்த் 	வி கிேறன்!'	என் 	அவ ம்	 ள்	ெகாட் வாராயினர்.	
இப்ப யாகத்தாேன	இவர்கள்	இ வ ம்	ேபாட் 	ேபாட் க்	ெகாண் ந்தகாைல,
'இந்தப்	ேபாட் யில்	யார்	யாைர	எப்ேபா 	ெவல்வ ,	தனக் 	எப்ேபா 	கலியாணம்
ஆவ ?’	என்பதாகத்தாேன	தாரா	'ேயாசி,	ேயாசி'	என் 	ேயாசிப்பாளாயினள்.	
இங்ஙனம்	ேயாசித் க்ெகாண் ந்தகாைல,	ஒ 	நாள்	மாைல	கடற்கைரயில்
யாேரா	ஒ 	காைள	தன்ைன	'ஏதிலார்	ேபாலப்	ெபா ேநாக் '	ேநாக் வைதக்
கண்ட	தாரா,	‘இ 	ஒ 	ேவைள	காதல்	ேநாக்காயி க் ேமா?’	என் 	ஐயம்
ெகாள்ள,	அ காைல,	'ஏதிலார்	ேபாலப்	ெபா 	ேநாக் 	ேநாக் தல்,	காதலார்
கண்ேண	உள’	என்ற	 றட்பா	அவள்	நிைன க் 	வர,	'ஐயமில்ைல,	இ 	காதல்
ேநாக் த்தான்!'	என்பதாகத்தாேன	அந்தக்	கன்னி	தீர்மானித் ,	‘இப்ப 	ஏதாவ
நடக்காதவைர	தன்	ெபற்ேறார்	ஒன் பட் த்	தனக் க்	கலியாணம்	ெசய் 	ைவக்க



மாட்டார்கள்!’	என்ற	தி ர்	 க் 	வந்தவளாய்,	‘யாேனாக் ங்காைல	நிலம்
ேநாக் ம்;	ேநாக்காக்கால்	தாேனாக்கி	ெமல்ல	ந ம்'	என்ற	'வள் வன்	வழி'ைய
வ வின்றிப்	பின்பற்றி,	அவ ம்	அவன்	ேநாக்காதேபா 	அவைன	ேநாக்கி,
ேநாக் ம்ேபா 	நிலம்	ேநாக்கி	ெமல்ல	ந வாளாயினள்.	
கடல்	அைலகேளா 	தங்கள்	‘காதல்	மக'ைள	விைளயாட	விட் விட் ச்	சற் த்
தள்ளி	உட்கார்ந் 	அவள்	விைளயா வைத	ேவ க்ைக	பார்த் க்ெகாண் ந்த
அவள்	ெபற்ேறார்	இந்தக்	காட்சிையக்	கண் 	தி க்கிட் 	எ ந் 	ஓ ,	'என்னம்மா,
என்ன?’	என் 	பதட்டத் டன்	விசாரிக்க,	‘ஒன் ம்	இல்ைல,	அப்பா!
வந் ...வந் ...’	என் 	அவள்	ெமன் 	வி ங்க,	‘இெதன்ன	வம் ?’	என்
நிைனத்த	அப்பாவாகப்பட்டவர்	 ணிந் 	அந்தக்	காைளைய	ெந ங்கி,	‘என்னப்பா,
என்ன	நடந்த ?’	என் 	ேகட்க,	‘ஒன் 	மில்ைல;	தன்	ைகயிலி ந்த	கார்	சாவிைய
அந்தப்	ெபண்	இங்ேக	தவற	விட் விட்டாள்.	அைத	எ த்
அவளிடம்	ெகா க்கலாெமன் 	நிைனத் 	அவைளப்	பார்த்ேதன்;	அதற் ள்...
அதற் ள்...’	என் 	அவ ம்	ெமன் 	வி ங்க,	'அதற் ள்	என்ன,	ெவட்கம்
வந் விட்டதா?’	என் 	அவர்	சிரிக்க,	'ஆமாம்'	என்ப ேபால்	அவன்	சற்ேற	ெநளிய,
‘ஆண்கள்	இப்ப 	ெவட்கப்பட	ஆரம்பித் த்தாேன	ெபண்கள்	ெவட்கப்ப வைதேய
விட் விட்டார்கள்!’	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	அவர்	அவனிடமி ந்த	சாவிைய
வாங்கிக்	ெகாண் ,	‘வா ,	ேபாேவாம்;	வாம்மா,	ேபாேவாம்!’	என்ற	தம்
மைனவியாகப்பட்டவைள ம்	மகளாகப்பட்டவைள ம்	அைழத் க்ெகாண் ,
'காற் 	வாங்கிய 	ேபா ம்!'	என் 	காைர	ேநாக்கி	வி வி ெவன்
நடப்பாராயினர்.	

வீட் க் 	வந்த	தாரா,	'வள் வன்	தன்ைன	இப்ப யா	ைக	வி வான்?'	என்
எண்ணிப்	' ஸ்ஸ்ஸ்'	என் 	ெப ச் விட,	அைதக்	கவனித்த	அவள்	தகப்பனார்,
'இனி	தாங்கா !’	என் 	தம்	மைனவியின்	காேதா 	காதாகக்	கவைலேயா
ெசால்ல,	'ஆமாம்,	தாங்கா !’	என் 	அவ ம்	அவ ைடய	காேதா 	காதாகக்
கவைலேயா 	ெசால்லிவிட் ,	'ஹா'லில்	இ ந்த	'ேப'ைனத்	தன்	‘கண்மணி'க்காக

	ேவகத்தில்	 க்கி	வி வாளாயினள்.	
'ேமேல	என்ன	ெசய்வ ?'	என்றார்	தகப்பனார்;	‘கலியாணம்தான்!'	என்றாள்	தாயார்.
'அதற் த்தான்	நீ	இடம்	ெகா க்க	மாட்ேடன்	என்கிறாேய?’	என்றார்	அவர்;	'நீங்கள்
இடம்	ெகா த்தால்	நா ம்	இடம்	ெகா ப்ேபன்!'	என்றாள்	அவள்.	'இப்ப ேய	ேபாய்க்
ெகாண் ந்தால்	 ?'	என்றார்	தகப்பனார்;	'இ க்கிற ’	என்றாள்	தாயார்.
'எங்ேக	இ க்கிற ?’	என்றார்	அவர்;	'இ க்கேவ	இ க்கிறார்	மிஸ்டர்
விக்கிரமாதித்தர்.	அவரிடம்	ேவண் மானால்	இந்த	 ைவ	விட் வி ங்கள்;
அதற் 	நான்	கட் ப்படத்	தயார்!’	என்றாள்	அவள்.	‘சரி'	என்றார்	தகப்பனார்;
'உடேன	ேபாய்	அவைர	அைழத் 	வா ங்கள்!’	என்றாள்	தாயார்.	



அ த்த	ஐந்தாவ 	நிமிடம்	அவர்கள்	வீட் க் 	வந்த	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தர்,
‘என்னம்மா,	பணக்காரப்	ைபயைனப்	பார்த் 	ைவத்தி க்கிறீர்களா?’	என்
ெபண்ைணப்	ெபற்றவைள	விசாரிக்க,	'ஆமாம்;	பார்த் 	ைவத்தி க்கிேறன்!'	என்
அம்ைமயார்	ெசால்ல,	'சரி,	ப த்த	ைபயைனப்	பார்த் 	ைவத்தி க்கிறீர்களா
நீங்கள்?'	என் 	அவர்	அ த்தாற்ேபால்	ெபண்ைணப்	ெபற்றவைரக்	ேகட்க,	ஆமாம்,
பார்த் 	ைவத்தி க்கிேறன்!'	என் 	அப்பனார்	ெசால்ல,	'ெராம்ப	சந்ேதாஷம்;
உங்கள்	வீட் 	வாசலில்	நிற் ம்	 ர்க்கா க் 	அவர்கள்	இ வைர ம்	ெதரி மா?’
என் 	விக்கிரமாதித்தர்	பின் ம்	ேகட்க,	'ெதரியா !’	என் 	அவர்கள்	இ வ ம்
பின் ம்	ெசால்வாராயினர்.	
'அப்ப யானால்	ஒன் 	ெசய் ங்கள!'	என்றார்	விக்கிரமாதித்தர்;	'என்ன	ெசய்ய
ேவண் ம்?’	என்றார்	ெபண்ைணப்	ெபற்றவர்.	'அவர்கள்	இ வைர ம்	நாைள
மாைல	ெபண்	பார்க்க	இங்ேக	வரச்	ெசால் ங்கள்.	அவர்களில்	யா க் 	உங்கள்
வீட் க்	 ர்க்கா	 தல்	மரியாைத	ெகா க்கிறாேனா,	அவ க் 	உங்க ைடய
ெபண்ைணக்	கலியாணம்	ெசய் 	ைவத் 	வி ங்கள்!'	என்றார்	விக்கிரமாதித்தர்;
'அப்ப ேய	ெசய்கிேறாம்'	என்றனர்	தம்பதியர்	இ வ ம்.	

‘சரி,	நான்	வ கிேறன்!'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	 றப்பட,	‘நாைள	மாைல	நீங்க ம்
இங்ேக	வந் விட	ேவண் ம்’	என் 	அவர்கள்	அவைரக்	ேகட் க்ெகாள்ள,	‘ஆஹா!
அதற்ெகன்ன,	வ கிேறன்!'	என் 	ெசால்லிவிட் ,	அவர்	அவர்களிடமி ந் 	விைட
ெபற் க்ெகாள்வாராயினர்.	
ெசான்ன 	ெசான்னப 	ம நாள்	மாைல	வந்த	விக்கிரமாதித்தர்,	‘என்ன,
அவர்கள்	வந் விட்டார்களா?’	என் 	தம்பதியர்	இ வைர ம்	விசாரிக்க,	'இல்ைல;
நீங்கள்	உட்கா ங்கள்.	அவர்கள்	இேதா	வந் வி வார்கள்'	என் 	அவர்கள்
அவைர	உட்கார	ைவத் விட் ,	'நாங்கள்	வாச க் ப்	ேபாய்	அவர்கைள	வரேவற்
அைழத் 	வ கிேறாம்'	என் க்	கிளம்ப,	'அ தான்	 டா ;	 தலில்	அந்தக்
காரியத்ைதக்	 ர்க்கா	ெசய்யட் ம்;	பிற 	நீங்கள்	ெசய்யலாம்	என் 	அவர்
அவர்கைள ம்	தம் டன்	உட்கார	ைவத் க்ெகாண் 	வாசைல	'ேநாக் ,	ேநாக் '
என் 	ேநாக் வாராயினர்.	
பணக்காரப்	ைபயன்	காரில்	வந்தான்;	அவ க் ம்	அவன்	கா க் ம்
ேசர்ந்தாற்ேபால்	ஒ 	'சல் ட்'	அ த் 	அவைன	உள்ேள	விட்டான்	 ர்க்கா.
அ த்தாற்ேபால்	ப த்த	ைபயன்	கால்	நைடயாக	வந்தான்;	அவைன	வாசலிேலேய
நி த்தி,	'நீ	யார்,	எங்ேக	வந்தாய்?'	என் 	அேத	 ர்க்கா	அவைன
ஆதிேயாடந்தமாக	விசாரிக்க	ஆரம்பித்தான்.	

அங்ஙனம்	அவன்	விசாரித் க்	ெகாண் ந்தகாைல	வியப்பினால்	விரிந்த
கண்கள்	விரிந்தப 	அவைனேய	பார்த் க்	ெகாண் ந்த	தம்பதியர்	பக்கம்
விக்கிரமாதித்தர்	தி ம்பி,	'இனிேம ம்	நான்	ெசால்வதற் 	ஏதாவ



இ க்கிறதா?’	என் 	ேகட்க,	‘இல்ைல,	பணக்காரப்	ைபய க்ேக	நாங்கள்
ெபண்ைணக்	ெகா த் வி கிேறாம்!'	என் 	அவர்கள்	ெசால்ல,	'மங்களம்
உண்டாகட் ம்!'	என் 	அவர்	அவர்கைள	ஆசீர்வதித் விட் ,	அவர்களிடமி ந்
விைட	ெபற் க்	ெகாள்வாராயினர்."	
பத்ெதான்பதாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	சற் ணா	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி

த் விட் ,	“நாைளக் 	வா ங்கள்;	இ பதாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்	 ந்தரா
ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!’	என் 	ெசால்ல,	"ேகட்கிேறாம்,	ேகட்கிேறாம்,
ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?"	என் 	ேபாஜ ம்	நீதிேதவ ம்	வழக்கம்
ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ	இறங் வாராயினர்	என்றவா ...
என்றவா ...	என்றவா …	
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	ஒ 	நாள்	ைகெய த் 	மைற ம்	ேநரம்;	மிஸ்டர்
விக்கிரமாதித்தர்	கடற்கைரயில்	உட்கார்ந் ,	நீலக்	கடைலக்	 னிந் 	 த்தமி ம்
நீல	வாைன	ேநாக்கிக்ெகாண் க்க,	அ காைல	ைகயில்	' ரான்ஸிஸ்ட'	 டன்
இ 	மாணவர்கள்	அவரிடம்	வந் ,	'இந்தி	 ரான்ஸிஸ்டைர	இங்ேக	ைவத் விட் ப்
ேபாகிேறாம்;	ெகாஞ்ச	ேநரம்	பார்த் க்ெகாள்கிறீர்களா?	கடலில்	 ளித் விட்
வந் 	எ த் க்ெகாள்கிேறாம்!'	என் 	ெசால்ல,	'அதற்ெகன்ன,	ைவத் விட் ப்
ேபாங்கள்!'	என் 	அவர்	ெசால்ல,	அவர்கள்	தங்க ைடய	' ரான்ஸிஸ்ட'ைர
அவ க் 	அ ேக	ைவத் விட் ப்	ேபாவாராயினர்.	

அவர்கள்	தைல	மைறந்த	சிறி 	ேநரத் க்ெகல்லாம்	ேபாலீஸ்கார டன்	வந்த	யாேரா
ஒ வர்,	'காணாமற்ேபான	என் ைடய	 ரான்ஸிஸ்டர்	இ தான்,	ஐயா!	எவ்வள
ெபரிய	மனிதர்	எப்ப ப்பட்ட	காரியம்	ெசய்தி க்கிறார்,	பார்த்தீர்களா?’	என்
விக்கிரமாதித்தைரச்	 ட் க்	காட் ச்	ெசால்ல,	'இந்தக்	காலத்தில்	ெபரிய
மனிதராவ ,	சிறிய	மனிதராவ ?	எல்லாம்	ெவ ம்	ேவஷம்!	தி வைத ம்
தி விட் 	இவர்	எவ்வள 	ைதரியமாக	இங்ேகேய	உட்கார்ந்தி க்கிறார்,
பா ங்கள்!'	என் 	ேபாலீஸ்காரர்	ெசால்ல,	விக்கிரமாதித்தர்	தி க்கிட் ,	'யாைரத்
தி டன்	என்கிறீர்கள்?’	என் 	ேகட்க,	‘உங்கைளத்தான்!	எ ந் 	வா ங்கள்
ஸ்ேடஷ க் !'	என் 	ேபாலீஸ்காரர்	அவ ைடய	ைகையப்	பற்ற,	விக்கிரமாதித்தர்
எ ந் ,	'ஏண்டா	சிட் ,	ஏண்டா	பாதாளம்!	நாைள	நடக்கப்ேபா ம்	மா ேவடப்
ேபாட் யில்	கலந் ெகாள்ளப்	ேபா ம்	நீங்கள்	ேபா ம்	ேபா ம்	என்னிடம்
வந் தானா	உங்கள்	ஒத்திைகைய	நடத்திப்	பார்க்க	ேவண் ம்?’	என் 	அவன்
பற்றிய	ைகையத்	தட்ட,	'இந்த	இ ட் ல் ட	அ 	எப்ப த்	ெதரிந்த 	உங்க க் ?'
என் 	அவர்கள்	வியக்க,	‘அ டத்	ெதரியாவிட்டால்	நீங்கள்	என்னிடம்	ேவைல
ெசய் 	என்ன	பிரேயாசனம்?	நான்	உங்கைள	ைவத் 	ேவைல	வாங்கித்	தான்
என்ன	பிரேயாசனம்?'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	சிரிக்க,	அவைர	ஏமாற்ற	வந்த
இ வ ம்	ஏமாந் 	ேபாய்த்	தி ம் வாராயினர்."	



இ பதாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	 ந்தரா	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி
த் விட் ,	“நாைளக் 	வா ங்கள்;	இ பத்ேதாராவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

இந்திரா	ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!'	என் 	ெசால்ல,	"ேகட்கிேறாம்,
ேகட்கிேறாம்,	ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?”	என் 	ேபாஜ ம்
நீதிேதவ ம்	வழக்கம்ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ	இறங்கி	வ வ
காண்க...	காண்க...	காண்க.....	
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“ேகளாய்,	ேபாஜேன!	ஒ 	நாள்	காைல	எங்கள்	விக்கிரமாதித்தர்	ெவளிேய
றப்பட் க்ெகாண் ந்தகாைல	யாேரா	ஒ வர்	தைலவிரி	ேகாலமாக	வந்
அவ க் 	எதிர்த்தாற்ேபால்	தயங்கித்	தயங்கி	நிற்க,	‘யார்	நீங்கள்,	எங்கி ந்
வ கிறீர்கள்?’	என் 	விக்கிரமாதித்தராகப்	பட்டவர்	அவைர	விசாரிக்க,	'நான்
சிந்தாதரிப்ேபட்ைடயிலி ந் 	வ கிேறன்.	என்	ெபயர்	ேநற் வைர	ெவ ம்
நாராயணன்;	இன் 	ந த்ெத 	நாராயணன்!'	என் 	வந்தவராகப்பட்டவர்	மனம்
ெநாந்தவர்ேபால்	ெசால்ல,	‘ச் ச் ச் !	அப்ப யா,	என்ன	சமாசாரம்?’	என் 	தம்
‘ச் ச் ச் 'ைவக்	ேகட் 	விைரந் 	வந்த	நாைய	விரட் 	விட் 	விக்கிரமாதித்தர்
ேகட்க,	'ஐேயா,	அைத	நான்	எப்ப ச்	ெசால்ேவன்?'	என் 	அவர்	தன்	தைலயில்
தாேன	அ த் க்	ெகாள்ள,	விக்கிரமாதித்தர்	அைதத்	த த் ,	‘ ம்மா
ெசால் ங்கள்?’	என் 	அவைர	உ ப்ப,	அவர்	 ற் ற் ம்	பார்த் த்	'தி தி '
ெவன் 	விழித் க்	ெகாண்ேட	ெசான்னதாவ :	

‘விஷயம்	உங்கேளா 	இ க்கட் ம்;	ேவ 	யா க் ம்	ெதரிய	ேவண்டாம்.	நா ம்
என்	மைனவி ம்	சீர்மி 	சிந்தாதரிப்ேபட்ைடயிேல	ஒ 	சின்னஞ்சி
வீட்ைட	வாடைகக் 	எ த் க்ெகாண் 	மல ம்	மண ம்	ேபால,	நைக ம்
நங்ைக ம்ேபால,	அ ேபால	இ ேபால,	இன் ம்	என்ெனன்னேவா	ேபால	வாழ்ந்
வந்ேதாம்.	அங்ஙனம்	வாழ்ந் 	வந்தகாைல	எந்த	விதமான	தவ ம்	ெசய்யாமேல
எங்க க் 	ஓர்	ஆண்	மக 	பிறந்த .	அந்த	மக க் 	இன் ம்	எண்ணி	ஆ
மாதங்கள் ட	ஆகவில்ைல.	அதற் ள்	என்	மைனவி	காணாமற்	ேபாய்விட்டாள்
ஐயா,	காணாமற்	ேபாேய	ேபாய்விட்டாள்!'	
இவ்விதமாகத்தாேன	அவர்	மைனவி	காணாமற்	ேபான	கைதையச்
ெசால்லிக்ெகாண் 	வந்தகாைல,	 க்கம்	வழக்கம்ேபால்	வந் 	அன்னார்
ெதாண்ைடைய	அைடக்க,	அைதக்	கண்ணிரால்	கைரத்
ெவளிேயற் வதற்காகேவா	என்னேவா,	அவர்	தன்	கைதைய	நி த்திவிட்
‘ஓ'ெவன் 	அ 	 லம்ப,	'அழாதீர்கள்	ஐயா,	அழாதீர்கள்!’	என்பதாகத்	தாேன
விக்கிரமாதித்தர்	அவைரத்	ேதற்றி,	'என்றி ந் 	காணவில்ைல,	எப்ெபா தி ந்
காணவில்ைல?'	என் 	அன்னார்	 ைகத்	'தட ,	தட '	என் 	தடவிக்



ெகா த் க்	ெகாண்ேட	ேகட்க,	‘என்னத்ைதச்	ெசால்ேவன்,	நான்?
இன்றிலி ந் தான்	அவைளக்	காணவில்ைல	ஐயா,	இன்றிலி ந் தான்	அவைளக்
காணவில்ைல.	காைல	மணி	ஒன்ப 	இ க் ம்.	வழக்கம்ேபால்	எனக் ச்
சைமத் ப்	ேபாட்டாள்.	சாப்பிட் விட் 	நான்	ேவைலக் ப்	ேபாேனன்.	அங்ேக	சர்வ
வல்லைம ள்ள	யாேரா	ஒ 	ெதாழிலாளி,	'இந்த	வ டம்	 ப்ப 	சதவிகிதம்
ேபானஸ்	கிைடக் மா,	நாற்ப 	சதவிகிதம்	ேபானஸ்	கிைடக் மா?'	என்
நிைனத் க்	ெகாண் ந்தகாைல	 தலாளி	'அச்’	என் 	ஒ 	 ம்மல்	 ம்ம,	'நான்
ேபானைஸப்	பற்றி	நிைனத் க்	ெகாண் ந்த	காைல	நீங்கள்	எப்ப த்	 ம்மலாம்?
வாபஸ்	வாங்கினால்	தான்	ஆச் !'	என் 	ெதாழிலாளி	தன்	 ஷ் ைய	உயர்த்த,
‘இெதன்ன	வம் ?	நான்தான்	 ம்மிவிட்ேடேன!	அைத	எப்ப 	வாபஸ்	வாங் ேவன்?
இன்ெனா 	 ைற	ேவண் மானால்	 ம்மச்	ெசால்;	யாரிடமி ந்தாவ 	ஒ
சிட் ைக	ஓசிப்	ெபா 	வாங்கிப்	ேபாட் த்	 ம்மி	ைவக்கிேறன்!'	என் 	 தலாளி
ெசால்ல,	'அெதல்லாம்	எனக் த்	ெதரியா .	வாபஸ்	வாங்காவிட்டால்,	இேதா,
இப்ேபாேத,	இந்தக்	கணேம	ேவைல	நி த்தம்!'	என் 	அந்தத்	ெதாழிலாளி	தன்
'எவெர 	ேபார்க்ெகா 'ைய	உயர்த்திப்	பி க்க,	அந்தக்	ெகா யின்	கீழ்	எல்லாத்
ெதாழிலாள ம்	உடேன	திரண் ,	உண்ணாவிரதம்,	உண் க்	 க்கல்	ஆகிய	ேபார்
ைறகைளக்	ைகயாள,	ஏற்ெகனேவ	பல	ெந க்க க க் 	ஆளாகி,	‘எப்ேபா

இப்ப 	ஒ 	சந்தர்ப்பம்	வாய்க் ம்,	கம்ெபனிைய	இ த் ப்	 ட்டலாம்'	என்
காத்தி ந்த	 தலாளி,	இ தான்	சமயெமன் 	'கதவைடப் '	ெசய்ய,	அைதப்
பார்த் விட் ,	நான்	வீட் க் த்	தி ம்பி	வ ேவனாயினன்.	அங்ஙனம்	தி ம்பி
வந்தகாைல	வீ 	 ட் யி க்க	‘எங்ேகயாவ 	அரட்ைடய க்கப்	ேபாயி க்கிறாேளா,
என்னேவா?’	என் 	நான்	வாயிலிேலேய	காத்தி ப்ேபனாயினன்.	மணி	பத் ம்
ஆயிற் ,	பதிெனான் ம்	ஆயிற் ,	பன்னிரண் ம்	ஆயிற் .	அவள்	வரவில்ைல;
வரேவ	இல்ைல.	அக்கம்பக்கத்தில்	விசாரித் ப்	பார்த்ேதன்;	'அவள்	எங்ேக
ேபானாேளா,	நாங்கள்	பார்க்கவில்ைல	என் 	ெசால்லிவிட்டார்கள்.	நல்ல
ேவைளயாக	என்னிடம்	மாற் ச்	சாவி	ஒன் 	இ ந்த .	அைதக்	ெகாண்
ட்ைடத்	திறந் 	உள்ேள	ேபாேனன்.	'க தம்	ஏதாவ 	எ தி	ைவத் 	விட் ப்

ேபாயி ப்பாேளா?'	என் 	ேமைஜ,	 ராயர்	ஆகியவற்ைறக்	‘ ைட,	 ைட’	என்
ைடந் 	பார்த்ேதன்;	ஒன் ம்	கிைடக்கவில்ைல.	'ஒ ேவைள	 க் ப்

ேபாட் க்ெகாண் ப்பாேளா?'	என் 	ஏைணக்	கயிற்ைறப்	பார்த்ேதன்;	அதில்
ஏைணதான்	ெதாங்கிக்	ெகாண் ந்த ;	அவள்	ெதாங்கிக்
ெகாண் க்கவில்ைல.	‘கிணற்றில்	வி ந் 	விட் ப்பாேளா?'	என்
ழக்கைடயில்	இ ந்த	கிணற்றில்	 தித் ப்	பார்த்ேதன்.	அதில்	ேச தான்
இ ந்த ;	அவள்	இல்ைல.	இப்ப யாக	எல்லாச்	ேசாதைனகைள ம்	ெசய் 	 த்த
பிற ,	'உள்ேள	 க் ப்	ேபாட் க்	ெகாண் ,	உள்ேள	கிணற்றில்	 தித் விட் ,
அவள்	ெவளிேய	ேபாய்	எப்ப 	வீட்ைடப்	 ட்ட	 ம்?’	என் 	ேதான்ற,	'அட,	சீ!
என்ன	 ைள,	நம்	 ைள!'	என் 	என்	 ைளைய	நாேன	‘ெமச்சிக்'	ெகாண்



அவள்	ெசாந்தக்காரர்	வீ க க்ெகல்லாம்	ெசன் 	ஜாைடமாைடயாக	விசாரித் ப்
பார்த்ேதன்;	‘வரவில்ைல'	என் 	ெசான்னார்கள்.	கைடசியாக	எதற் ம்	உங்கைளப்
பார்த் விட் ,	ேபாலீஸ்	ஸ்ேடஷனில்	 கார்	ெசய்யலாம்	என் 	இங்ேக	வந்ேதன்.	என்
மைனவிைய	மட் மல்ல;	மானத்ைத ம்	நீங்கள்தான்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்’	என்
வந்தவர்	ெசால்ல,	ஒ 	கணம்	ேயாசித்த	விக்கிரமாதித்தர்,	ம கணம்
'கவைலப்படாதீர்கள்!’	என் 	ெசால்லிக்ெகாண்ேட	காரிலி ந் 	அன்ைறய	தினசரிப்
பத்திரிைகைய	எ த் 	ஒ 	 ரட் 	 ரட் ப்	பார்க்க,	‘என்ன	பார்க்கிறீர்கள்?’	என்
வந்தவர்	ேகட்க,	'அைத	இப்ேபா 	ெசால்ல	மாட்ேடன்!'	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட
அவர்	தம்	ைகக்க காரத்ைதப்	பார்த் விட் ,	‘ஏ ங்கள்,	காரில்!'	என்
வந்தவைரக்	காரில்	ஏற்றிக்	ெகாண் ,	' தலில்	சித்ரா	டாக்சீ க் ப்	ேபா!’	என்
பாதாளத் க் க்	கட்டைளயி வாராயினர்.	
ெசான்ன 	ெசான்னப 	பாதாளம்	காைரக்	ெகாண் 	ேபாய்	சித்ரா	டாக்சீ க்
ன்னால்	நி த்த,	'இறங் ங்கள்,	இங்ேக!'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	வந்தவைர

இறக்கி,	'அேதா,	ெகா த் ம்	ெவயிலில்	வியர்க்க	வி வி க்க	நிற்கிறேத	ஒ
கி -அந்தக்	கி வில்	உங்கள்	மைனவி	தன்	 ழந்ைத டன்	நிற்கிறாளா,
பா ங்கள்!’	என் 	சற் த்	 ரத்தில்	நின்ற	கி ைவச்	 ட் க்	காட்ட,	வந்தவர்	ஓ ப்
ேபாய்ப்	பார்த் விட் 	வந் ,	'இ க்கிறாள்;	அந்தக்	கி வில்தான்	இ க்கிறாள்!'
என் 	வாெயல்லாம்	பல்லாகச்	ெசால்ல,	‘இப்ேபா 	ெசால்கிேறன்-நான்
பத்திரிைகயில்	பார்த்த 	இன் 	இங்ேக	என்ன	 திய	சினிமாப்	படம்
வந்தி க்கிறெதன்ப .	அதில்	இங்ேக,	இன்ன	படம்	என்ப 	ெதரிந்த .
இப்ேபாெதல்லாம்	கணவன்மாைர	ேவைலக் 	அ ப்பிய ம்,	அவர்கள்	வீட் ற்
வ வதற் ள்	அவர்க க் த்	ெதரியாமல்	'மாட் னி	ேஷா' க் ச்	ெசன்
வ வ தாேன	மைனவியரின்	‘நித்திய	கடைமக'ளில்	ஒன்றாயி க்கிற ?	அந்தக்
கடைமைய	நிைறேவற்ற	உங்கள்	மைனவி ம்	இங்ேக	வந்தி க்கலாம்	என் 	நான்
நிைனத்ேதன்;	நிைனத்த 	சரியாகிவிட்ட !’	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,
'அ 	ெதரியாமல்	ேபாச்ேச	எனக் !'	என் 	வந்தவர்	வியக்க,	‘எப்ப த்	ெதரி ம்?
உங்க க் ம்	நாம்	ேவைலக் ப்	ேபான ம்	நம்	மைனவி	மாட் னி	ேஷா க் ப்
ேபாவாள்	என் 	ெதரியா ;	உங்கள்	மைனவிக் ம்	உங்க ைடய	கம்ெபனியில்
இப்ப த்	தி ர்	ேவைலநி த்தம்	நடக் ம்	என் 	ெதரியா !’	என்
விக்கிரமாதித்தர்	சிரிக்க,	'நன்றி,	நான்	வ கிேறன்!'	என் 	அ வைர	ந த்ெத
நாராயணனாக	இ ந்தவர்,	ெவ ம்	நாராயணனாகி	வீ 	தி ம் வாராயினர்.”	

இ பத்ேதாராவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	இந்திரா	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி
த் விட் ,	“நாைளக் 	வா ங்கள்;	இ பத்திரண்டாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

பங்கஜா	ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!’	என் 	ெசால்ல,	"ேகட்கிேறாம்,
ேகட்கிேறாம்,	ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?"	என் 	ேபாஜ ம்
நீதிேதவ ம்	வழக்கம்	ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	ஒ 	நாள்	இர 	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தர்	தம் ைடய	நண்பர்
ஒ வைர	'நீலகிரி	எக்ஸ்பிர'ஸில்	ஏற்றிவிட் 	வ வதற்காக	ெஸன்ட்ரல்
ஸ்ேடஷ க் ச்	ெசல்ல,	அ காைல	யாேரா	ஒ 	சி வன்	அங்கி ந்த
பிளாட்பாரத்தில்	ைகயில்	 ஜா டன்	 ழாய யில்	நின் 	'ஓ'ெவன்
அ க்ெகாண் க்க,	‘என்ன	தம்பி,	என்ன?'	என்
விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர்	அவைன	விசாரிக்க,	'அேதா	ேபாகிறார்	பார்,	அவர்
என்ைன	அ த் விட் ப்	ேபாகிறார்,	ஸார்!'	என் 	சி வனாகப்	பட்டவன்	சற் த்

ரத்தில்	ெசன் ெகாண் ந்த	ஒ 	ெடரிலின்	சட்ைட	ஆசாமிையச்	 ட் க்
காட்ட,	'அவர்	எதற்காக	அ த்தார்	உன்ைன?'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	பின் ம்
ேகட்க,	‘கைதையக்	ேக ங்கள்,	ஸார்!'	என் 	அவன்	பின் ம்	ெசான்னதாவ :	

‘நான்	இந்தக்	 ழாய க் 	வந் 	 ஜாவில்	தண்ணிர்	பி த் க்	ெகாண் ந்ேதன்.
அ காைல	என்ைனப்ேபால்	இன்ெனா 	சி வன்	இரண் 	 ஜாக்க டன்	இங்ேக
வந்தான்.	அவன்	 தலில்	ஒ 	 ஜாவில்	தண்ணீர்	பி த் க்	கீேழ	ைவத்தான்;
பிற 	இன்ெனா 	 ஜாவில்	தண்ணீர்	பி த்தான்.	கைடசியில்	கீேழ	ைவத்த
ஜாைவ	மறந் 	விட் க்	ைகயிலி ந்த	ஒேர	 ஜா டன்	அவன்	தன்ைனச்

ேசர்ந்தவர்கள்	இ ந்த	ெபட் ைய	ேநாக்கி	ஓட,	அவைன	நான்	அவன்	ெபயர்
ெதரியாததால்,	'ேடய்,	 ஜா!	 ஜா!’	என் 	கத்தி	அைழக்க,	அைதக்	ேகட்ட ம்
அேதா	ேபாகிறவர்	ஓ வந் 	என்	கன்னத்தில்	‘பளார்,	பளார்'	என் 	அைறந்
விட்டார்,	ஸார்!’	
இந்த	விதமாகத்தாேன	சி வன்	தன்	கைதையச்	ெசால்லி	 த்த ம்	எங்கள்
விக்கிரமாதித்தர்	மீண் ம்	ஒ 	 ைற	அவன்	காட் ய	ஆசாமிைய	உற் ப்	பார்க்க,
அந்த	ஆசாமியின்	ைகயி ம்	ஒ 	ெவள்ளிக் ஜா	இ ந்தைதக்	கண்ட	அவர்,
'சந்ேதகேமயில்ைல;	அவர்	ஒ 	நட்சத்திரக்	கணவராய்த்தான்	இ க்கேவண் ம்'
என் 	தீர்மானித் ,	‘இ 	அழேவண் ய	விஷயமில்ைல	தம்பி,	சிரிக்கேவண் ய
விஷயம்!	' ஜா'	என்ப 	ெவ ம்	 ஜா	மட் மல்ல;	அப்ப 	ஒ 	'சிறப் ப்	ெபயர்'
சினிமா	நட்சத்திரங்களின்	கணவன்மா க் ம்	உண் .	ஆகேவ,	நீ	அந்தப்
ைபயைனக்	' ஜா'	என் 	அைழத்த ம்	அவர்	தன்ைனத்தான்	அப்ப
அைழத்ததாக	நிைனத் க்	ெகாண் விட்டார்.	அதனால்	வந்த	ஆத்திரத்தில்	அவர்



தன்ைன	மறந் 	ஓ 	வந் 	உன்	கன்னத்தில்	அைறந்தி க்கிறார்!’	என் 	விளக்க,
சி வன்	சட்ெடன் 	அ வைத	நி த்திவிட் ,	'அப்ப ெயன்றால்	தன் ைடய
நட்சத்திர	மைனவி	இ க் ம்	ெபட் க் த்தான்	அவர்	இப்ேபா
ேபாய்க்ெகாண் க்க	ேவண் ம்	இல்ைலயா?'	என் 	ஆவேலா 	ேகட்க,	'ஆமாம்'
என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	‘ேடாய்,	நட்சத்திரம்	ேடாய்!'	என் 	அந்தச்
சி வன்	தன்ைன ம்,	தான்	பட்ட	அ ைய ம்	மறந் 	கத்திக்	ெகாண்ேட
நட்சத்திரத்ைதப்	பார்க்க	'ஓ ,	ஓ ’	என் 	ஓ வானாயினன்."	

இ பத்திரண்டாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	பங்கஜா	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி
த் விட் ,	"நாைளக் 	வா ங்கள்;	இ பத் 	 ன்றாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

அபரஞ்சி	ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!'	என் 	ெசால்ல,	“ேகட்கிேறாம்,
ேகட்கிேறாம்,	ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?"	என் 	ேபாஜ ம்	நீதி
ேதவ ம்	வழக்கம்ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ	இறங்கி	வ வ
காண்க...	காண்க...	காண்க.....	
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	'மாயாண் ரம்,	மாயாண் ரம்'	என் 	ஓர்	ஊர்	உண் .	அந்த
ஊரிேல	‘ேபயாண் ச்	சாமி,	ேபயாண் ச்சாமி'	என் 	ஒ 	சாமியார்	உண் .	அந்தச்
சாமியார்	மக்கேளா 	மக்களாக	வசிக்காமல்	ஒ 	மைலய வாரத்திேல	தம்
சீடேகா க டன்	'பீடாேராகணம்’	ெசய்தி ந்தார்.	பக்தர்கள்	பலர்	ஆ ம்
ெபண் மாக	அவைரத்ேத ச்	ெசல்வார்கள்.	பலவிதமான	காணிக்ைககைளக்
ெகாண் ேபாய்	அவ ைடய	கால யிேல	ைவத் 	அவைரச்	சிரம்	தாழ்த்தி,	கரம்
ப்பி	வணங் வார்கள்.	அவர்கள்ேமல்	ெகாஞ்சம்	வி திைய	எ த் ப்	ேபாட்

அவர்	அவர்கைள	ஆசீர்வதிப்பார்.	அந்த	வி தி	பட்ட	மாத்திரத்தில்	அவர்களில்	சில
ெபண்கள்	'நான்	ேபாேறன்,	நான்	ேபாேறன்!'	என் 	தங்கள்	தைல ைய	விரித் ப்
ேபாட் க்ெகாண் 	ஆ வார்கள்.	அங்ஙனம்	ஆ ம்	ெபண்கைளப்	ேபய்	பி த்த
ெபண்கள்	என் 	ெசால்லிச்	சீட	ேகா கள்	தங்கள்	ைககளில்	உள்ள	பிரம் களால்
அந்தப்	ெபண்களின்ேமல்	இ க் ம்	ேபய்கைள	அ ப்ப ேபால்	அவர்கைளேய
அ த் 	விரட் க்ெகாண் 	ேபாய்	ஊரின்	எல்ைலக் 	அப்பால்	விட் விட்
வ வார்கள்.	இத்தைனக் ம்	சாமியார்	தம்	வாையத்	திறந் 	ஒ 	வார்த்ைத	 டச்
ெசால்ல	மாட்டார்.	'ஏன்	அவர்	வாையத்	திறக்கேவ	மாட்ேடன்	என்கிறார்?’	என்
ேகட்டால்,	‘ெமளன	விரதம்	அ ஷ் க்கிறார்!’	என் 	சீடேகா கள்	ெசால்வார்கள்.	

இப்ப யாகத்தாேன	சாப்பி வதற் 	மட் ேம	வாையத்	திறந் ெகாண் ந்த
அந்தப்	ேபயாண் ச்	சாமியாரின்	ெப ைம	மாயாண் ரெமல்லாம்	பரவ,	அந்தப்
ெப ைமையக்	ேகட் 	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தர்	ஒ 	நாள்	ேபாய்	அவைரப்	பார்க்க,
அவர்	இவைரக்	கண்ட ம்,	‘நான்	ேபாேறன்,	நான்	ேபாேறன்!'	என் 	தம்	சடா

ைய	விரித் ப்ேபாட் 	ஆ க்ெகாண்ேட	ஓட,	'இ 	என்ன	ஆச்சரியம்!	இத்தைன
நா ம்	ேபசாத	சாமி	இவைரக்	கண்ட ம்	ேப ;	இத்தைன	நா ம்	ஆடாத	சாமி
இவைரக்	கண்ட ம்	ஆ ,	ஓ !’	என் 	பக்தேகா கள்	 க்கின்	ேமல்	விரைல
ைவக்க,	அைதக்	கண் 	விக்கிரமாதித்தர்	வி ந் 	வி ந் 	சிரிக்க,	‘என்ன
சங்கதி?	உங்கைளக்	கண்ட ம்	அவர்	ஏன்	ஓ கிறார்?	நீங்கள்	ஏன்
சிரிக்கிறீர்கள்?'	என் 	அவர்களில்	ஒ வர்	இவைரக்	ேகட்க,	இவர்
ெசான்னதாவ :	



‘இந்தப்	ேபயாண் ச்	சாமியார்	 ர்வாசிரமத்தில்	‘ெப மாள்'	என் ம்	ெபயர்	 ண்
என்னிடம்	 ைரவராக	ேவைல	பார்த் 	வந்தான்.	மாதம்	பிறந் 	சம்பளம்
வாங்கினால்	ேபா ம்-இவன்	வீட் க் ம்	ேபாகமாட்டான்;	ஆபீ க் ம்	வரமாட்டான்.
ம நாள்	மைனவி	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண் 	இவைனத்	ேத 	ஒ த்தி	வ வாள்.
‘ஏன்,	ேநற் 	வீட் க் 	வரவில்ைலயா?'	என் 	ேகட்டால்,	‘வந் 	நா 	நாள்
ஆச் ங்க!’	என்பாள்.	'சரி,	நீ	ேபா!	அவன்	வந்த ம்	வீட் க் 	அ ப்பி
ைவக்கிேறன்!'	என்ேபன்	நான்.	அவள்	ேபான ம்	இன்ெனா த்தி	வ வாள்.	'நீ
யாரம்மா?	என் 	ேகட்டால்,	‘ெபண்சாதிங்க!’	என் 	ெநளிவாள்.	இங்ஙனம்
'மைனவி'	என்ற	பட்டத் ட ம்,	'ெபண்சாதி'	என்ற	பட்டத் ட ம்	நா 	ெபண்கள்
இவைன	மாதா	மாதம்	ேத க்ெகாண் 	வ வார்கள்.	வாங்கிய
சம்பளத்ைதத்	தீர்த் க்	கட் ம்	வைர	இவன்	அவர்களிடம்	சிக்க	மாட்டான்.	பாவம்,
அவர்களில்	ஒ த்தி	வீட் ேவைல	ெசய் 	பிைழப்பாள்;	இன்ெனா த்தி
ேசாற் க் ைட	 க்கிப்	பிைழப்பாள்;	மற்ெறா த்தி	இட்லி	-	மசால்	வைட	 ட்
விற் ப்	பிைழப்பாள்;	மற் ம்	ஒ த்தி	மாட் ன்	 ைண	ெகாண் 	பிைழப்பாள்.
அவர்களில்	யா க் ம்	இவ க் 	ஒ 	மைனவி ம்	 ன் 	 ைணக ம்	உண்
என்ற	விஷயம்	ெதரியா ;	ஒவ்ெவா த்தி ம்	தான்	மட் ேம	இவ க் 	மைனவி,
தான்	மட் ேம	இவ க் த்	 ைணவி	என் 	நிைனத் க்	ெகாண் ந்தாள்.
இந்தக்	 ட்ைட	உைடத் ப்	பார்க்க	ேவண் ம்	என் 	நிைனத்த	நான்,	ஒ 	 தல்
ேததி	அன் 	அவர்கள்	நால்வைர ம்	ேசர்ந்தாற்ேபால்	வரச்	ெசால்லி	ஒளித்
ைவத் விட் ,	இவன்	சம்பளம்	வாங்கிய ம்	அவர்கைளக்	ெகாண் ேபாய்
இவ க் 	 ன்னால்	நி த்திேனன்.	அவ்வள தான்-அவர்களில்	ஒ த்தி
இவ ைடய	வல 	ைகையப்	பி த் க்	ெகாண்டாள்;	இன்ெனா த்தி	இட
ைகையப்	பி த் க்	ெகாண்டாள்;	மற்ெறா த்தி	சட்ைடையப்	பி த் க்
ெகாண்டாள்;	மற் ம்	ஒ த்தி	ேவட் ையப்	பி த் க்	ெகாண்டாள்.	இரண்
ெபண்டாட் க்காரன்	பாேட	திண்டாட்டம்	என் 	அந்தக்	காலத்திேலேய
ெசால்வார்கள்;	இந்தக்	காலத்தில்	நா 	ெபண்டாட் க்காரன்	பா 	எப்ப
இ ந்தி க் ம்	என்பைத	நான்	ெசால்லியா	நீங்கள்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்?
பயல்	'விழி,	விழி'	என் 	விழித்தான்.	‘இெதல்லாம்	உங்கள்	ேவைலதானா?'
என்ப ேபால்	என்ைன	ேவ 	பரிதாபமாகப்	பார்த்தான்.	நான்	சிரித்ேதன்.	அதற் ள்,
'இவ க்ெகன் 	நான்	ஒ த்தி	இ க் ம்ேபா 	நீ	எப்ப 	வரலாம்?’	என் 	ஒ த்தி
இன்ெனா த்திையக்	ேகட்க,	‘நான்	ஒன் ம்	வரவில்ைல;	இவராகத்தான்	வந்தார்!'
என் 	அவள்	ெசால்ல,	‘இவ ைடய	சம்பாத்தியத் க் 	நாங்கள்	இரண் 	ேபர்
ேபாதாதா?	நீ	ஏன்	வரேவண் ம்?'	என் 	 ன்னவள்	 ன்றாமவைளக்	ேகட்க,
‘நான்தான்	கதியில்லாமல்	வந்ேதெனன்றால்	இவள்	ஏன்	வந்தாள்	என் 	ேகள்!'
என் 	அவள்	நாலாமவைளச்	 ட் க்	காட்ட,	'இந்த	மன்மத க் 	ஏற்ெகனேவ
ன் 	ரதிகள்	இ க்கிறார்கள்	என்பைத	நான்	கண்ேடனா?'	என் 	அவள்

ெசால்ல,	‘யாைரய 	ரதி	என்கிறாய்?'	என் 	 ன்னவள்	அவள்	ேமல்	பாய,	அவர்கள்



இ வைர ம்	மற்ற	இ வர்	விலக்கிவிட	 யல,	அ தான்	சமயெமன் 	இவன்
அவர்களிடமி ந் 	தப்பி	எ த்தான்	ஓட்டம்!	அதற் ப்	பின்	இவ ம்	ேவைலக்
வரவில்ைல;	இவைனத்	ேத க்ெகாண் 	அவர்க ம்	கம்ெபனிக் 	வரவில்ைல!'	
விக்கிரமாதித்தர்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த்த ம்,	‘அவர்கள்	நால்வ ம்
ேவ 	எங்ேக ம்	ேபாய்விடவில்ைல;	இங்ேகேயதான்	இ க்கிறார்கள்!'	என்
பாதாளம்	ெசால்ல,	'எங்ேக	இ க்கிறார்கள்?’	என் 	அவர்	ேகட்க,	'இங்ேகதான்
இ ந்தார்கள்;	இப்ேபா 	அவ டன்	ஓ க்	ெகாண் க்கிறார்கள்!'	என் 	இவன்
ெசால்ல,	‘ஏன்?'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ேகட்க,	‘அவன்	ேபா ம்	வி திக்
அவர்கள்தாேன	மாறி	மாறி	வந் 	ேபயா த்	ெதாைலக்க	ேவண் யி க்கிற !’
என் 	பாதாளம்	 ட்ைட	உைடக்க,	‘அடப்	பாவி!	இப்ப 	ஒ 	பிைழப்பா	உனக் ?’
என் 	அங்ேக	 யி ந்த	பக்த	ேகா கள்	அைனவ ம்	கல்ல 	பட்ட
ேதனீக்கள்ேபால்	கைலந் 	ெசல்வாராயினர்."	

இ பத் 	 ன்றாவ 	மா 	ரிஸ்ப்ஷனிஸ்ட்டான	அபரஞ்சி	இந்தக்	கைதையச்
ெசால்லி	 த் விட் ,	‘'நாைளக் 	வா ங்கள்;	இ பத் 	நான்காவ 	மா
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்	மேனாரஞ்சிதம்	ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!'	என் 	ெசால்ல,
"ேகட்கிேறாம்,	ேகட்கிேறாம்,	ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?"	என்
ேபாஜ ம்	நீதிேதவ ம்	வழக்கம்ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்	ெகாண்ேட	கீேழ
இறங்கி	வ வாராயினர்	என்றவா ...	என்றவா ...	என்றவா ...	
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	அல் ம்	பக ம்	அனவரத ம்	‘கட ேள	கதி’	என் 	இ ந்த
ஓர்	ஆத்மா க் த்	தி ெரன் 	ஒ 	நாள்	ஒ 	சந்ேதகம்	பிறந்த .	அந்தச்
சந்ேதகம்	என்ன	ெவன்றால்:	

‘மற்ற	 கங்களிெலல்லாம்	என்ெனன்னேவா	அவதாரங்கள்	எ த் த்	 ஷ்ட	நிக்கிர
சிஷ்ட	பரிபாலனம்	ெசய் 	வந்த	கட ள்	இந்தக்	கலி கத்தில்	மட் ம்	ஏன்
கல்லானார்?'	
இந்தச்	சந்ேதகம்	பிறந்த	நாளிலி ந் 	அவர்	தமக் 	எதிர்ப்பட்டவர்கைளெயல்லாம்
‘கட ள்	ஏன்	கல்லானார்,	கட ள்	ஏன்	கல்லானார்?’	என் 	ேகட் க்ெகாண்ேட	வர,
அவர்கள்	ஒவ்ெவா வ ம்	'அ 	என்னேவா	எனக் த்	ெதரியா ;	நான்	கட ைளக்
கல்லாக்கவில்ைல!'	என் 	ைகைய	விரிக்க,	கைடசியாக	அந்த	ஆத்மா	எங்கள்
விக்கிரமாதித்தரிடம்	வந் 	அேத	ேகள்விையக்	ேகட்க,	அவர்	ெசான்னதாவ :	

'ஆயிரமாயிரம்	ஆண் க க் 	 ன்னால்	ஓர்	ஊரில்	‘தனேகா ,	தனேகா '	என்
ஒ 	தன	வணிகன்	இ ந்தானாம்.	அவன்	இர 	பகல்	என் 	பாராமல்	உைழத் 	ஒ
லட்சம்	ெபான்	வைர	ேசர்த்தானாம்.	அந்தப்	ெபான்ைன	ஓர்	இ ம் ப்	ெபட் யில்
ைவத் ப்	 ட் விட் 	அவன்	ேநராகக்	கட ளிடம்	வந் ,	‘கட ேள!	கட ேள!	நான்
எவ்வளேவா	கஷ்டப்பட் 	ஒ 	லட்சம்	ெபான்	ேசர்த் 	ைவத்தி க்கிேறன்.	அைத
என்னிடமி ந் 	யா ம்	அபகரித் க்	ெகாள்ளாமல்	நீதான்	பார்த் க்ெகாள்ள
ேவண் ம்’	என் 	ேகட் க்	ெகாண்டானாம்.	'கவைலப்படாேத!	நான்	பார்த் க்
ெகாள்கிேறன்,	நீ	ேபாய்	வா!’	என்றாராம்	கட ள்.	அவன்	பரம	தி ப்தி டன
வீட் க் 	வந் ,	அன்றிர 	நிம்மதியாகத்	 க்க ம்	ேபாட்டானாம்.
அ த்தாற்ேபால்	ஒ 	தி டன்	கட ைளத்	ேத 	வந் ,	‘கட ேள,	கட ேள!
இன்றிர 	நான்	தனேகா 	வீட் ல்	தி டப்	ேபாகிேறன்.	நீதான்	யாரிட ம்	என்ைனச்
சிக்க	ைவக்காமல்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்'	என் 	ேகட் க்	ெகாண்டானாம்.	கட ள்
என்ன	ெசய்வார்,	பாவம்!	'கவைலப்படாேத,	நான்	கவனித் க்	ெகாள்கிேறன்!'
என் 	ெசால்ல	 மா!	இல்ைல,	‘மாட்ேடன்;	நான்	உனக் த்	 ைணயாக
இ க்கமாட்ேடன்!'	என் தான்	ைகைய	விரிக்க	 மா?	விரித்தால்	அவைர



எல்ேலா க் ம்	ெபா வானவர்	என் 	எப்ப ச்	ெசால்ல	 ம்?	எல்ேலாைர ம்
ரட்சிக்கக்	 யவர்	என் தான்	எப்ப ச்	ெசால்ல	 ம்?	ஆகேவ,	'இந்த	மனித
சகவாசேம	இனி	நமக் 	ேவண்டாம்!'	என் 	அவர்	உடேன	கல்லாகிவிட்டாராம்!'	
விக்கிரமாதித்தர்	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி	 த் 	விட் ,	‘இப்ெபா தாவ
உங்கள்	சந்ேதகம்	தீர்ந்ததா?'	என் 	வந்தவைரக்	ேகட்க,	'தீர்ந்த 	 வாமி,
தீர்ந்த '	என் 	வந்தவர்	தைலைய	ஆட் க்ெகாண்ேட	வந்த	வழிையப்	பார்த்
நடப்பாராயினர்.”	

இ பத் 	நான்காவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	மேனாரஞ்சிதம்	இந்தக்	கைதையச்
ெசால்லி	 த் விட் ,	‘'நாைளக் 	வா ங்கள்;	இ பத்ைதந்தாவ 	மா
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்	காந்தா	ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!'	என் 	ெசால்ல,
"ேகட்கிேறாம்,	ேகட்கிேறாம்,	ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?"	என்
ேபாஜ ம்	நீதி	ேதவ ம்	வழக்கம்ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ
இறங்கி	வ வ 	காண்க...	காண்க...	காண்க......	
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	‘சிங்காரம்பட் ,	சிங்காரம்பட் '	என் 	ஓர்	ஊர்	உண் .	அந்த
ஊரிேல	‘சிற்சேபசன்,	சிற்சேபசன்'	என் 	ஒ 	சீரணித்	ெதாண்டர்	உண் .	அந்தத்
ெதாண்டர்	ஒ 	நாள்	மாைல	கல்லாத	 திேயார்	சிலைரக்	 ட் க்	கல்வி	 கட் க்
ெகாண் ந்தகாைல,	அவர்களில்	சிலர்	அந்த	வழிேய	ேபாய்க்ெகாண் ம்
வந் ெகாண் ம்	இ ந்த	ெபண்கைள	ெவறித் ப்	பார்க்க,	அவர்க ைடய
கவனத்ைதத்	தி ப் வதற்காக,	'ெபரிேயார்கேள!	ெபண்க க் 	அழ 	எங்ேக
இ க்கிறெதன் 	ெதரி மா,	உங்க க் ?'	என் 	அவர்	ஒ 	ேகள்விையப்	ேபாட்
ைவப்பாராயினர்.	

ேகள்வி	பிறந்த தான்	தாமதம்,	'அ வா	ெதரியா 	எங்க க் .	ெபண்க க்
அழ 	அவர்க ைடய	 ந்தலிேல	இ க்கிற !’	என்றார்	ஒ வர்;	'இல்ைல,
கண்ணில்தான்	இ க்கிற !'	என்றார்	இன்ெனா வர்.	‘கண்ணில்	அழ
இ க்கலாம்;	ஆனா ம்	கன்னத்தின்	அழ க் 	அ 	ஈடாகா !’	என்றார்
மற்ெறா வர்.	‘அெதல்லாம்	ஒன் மில்ைல;	ெபண்க ைடய	அழ 	அவர்க ைடய
உதட் ேலதான்	இ க்கிற !’	என்றார்	மற் ம்	ஒ வர்.	கைடசியாக	ஒ வர்
நாணிக்ேகாணி	எ ந் 	நின் ,	'அைதச்	ெசால்ல	எனக் 	ெவட்கமாயி க்கிற !’
என் 	சற்ேற	ெநளிய,	'நல்லேவைள,	அைதச்	ெசால்லிவிட் 	ெவட்கப்பட்
ைவக்காமல்,	ெசால்லாமேல	ெவட்கப்பட் 	ைவத்தீர்கேள,	அந்த	மட் ம்	க்ேஷமம்,
உட்கா ங்கள்!'	என் 	சிற்சேபசன்	அவைர	உட்கார	ைவத் விட் ,	'இன்றிலி ந்
உங்க க் 	 ன் 	நாட்கள்	அவகாசம்	த கிேறன்;	என் ைடய	ேகள்விக் ச்
சரியான	விைடையக்	கண் பி த் க்ெகாண் 	வா ங்கள்!’	என் 	ெசால்ல,
‘ெராம்ப	நல்ல ;	அப்ப ேய	ெசய்கிேறாம்'	என் 	அைனவ ம்	எ ந் ,	அவரவர்கள்
வீ 	ேநாக்கிச்	ெசல்வாராயினர்.	
வழி	ெந க,	'ெபண்க க் 	அழ 	எங்ேக	இ க் ம்,	ெபண்க க் 	அழ
எங்ேக	இ க் ம்?’	என் 	ஒ வைரெயா வர்	தி ம்பத்	தி ம்பக்
ேகட் க்ெகாண் ம்,	அதி	அதி	தீவிரமாக	ேயாசித் க்	ெகாண் ம்	வந்த
ெபரிேயார்கள்,	கைடசியில்,	'சரி,	ெபண்கைளேய	ேகட் விட்டால்	ேபாகிற !’	என்
தம்	தம்	மைனவிமாைரத்	ேத 	அவசர	அவசரமாக	வீட் க் 	வ வாராயினர்.	
வீட் க் 	வந்த ம்,	‘ஏண் ,	ெபண்க க் 	அழ 	எங்ேக	இ க்கிற ?’	என் 	தம்



தர்மபத்தினிையக்	ேகட்டார்	ஒ வர்;	அவேளா,	' தலில்	உங்கள்	தைலயிேல	என்ன
இ க்கிறெதன் 	ெசால் ங்கள்;	அதற் ப்	பிற 	நான்	ெபண்க க் 	அழ
எங்ேக	இ க்கிறெதன் 	ெசால்கிேறன்!'	என்றாள்.	இன்ெனா வர்,	'ஏண் ,
ெபண்க க் 	அழ 	எங்ேக	இ க்கிற ?’	என் 	தம்	இல்லாைளக்	ேகட்டார்;
அவேளா,	‘ ஞ்ைசப்	பார்,	 ஞ்ைச!	இப்ப க்	ேகட்க	ெவட்கமாயில்ைல
உங்க க் ?'	என் 	அவ ைடய	கன்னத்தில்	ஓர்	இ 	இ த் விட் ச்	ெசன்றாள்.
மற்ெறா வர்	எ த்த	எ ப்பில்	'ெபண்க க் 	அழ 	எங்ேக	இ க்கிற ?'	என்
தம்	மைனயாைளக்	ேகட் விடாமல்,	‘ஏண் ,	உன்ைன	ஒன் 	ேகட்க	ேவண் ம்;
ேகாபித் க்	ெகாள்ளமாட்டாேய?’	என்ற	'பிள்ைளயார் ழி' டன்	ஆரம்பிக்க,	‘என்ன,
ேக ங்கள்!'	என் 	அவள்	அவ க் த்	ைதரியம்	ெகா க்க,	அ தான்
சமயெமன் 	'ெபண்க க் 	அழ 	எங்ேக	இ க்கிற ?’	என் 	அவர்
அவ ைடய	 கவாய்க்	கட்ைடையப்	பி க்க,	'ஐேய!	ேகள்விையப்	பார்,
ேகள்விைய?’	என் 	அவள்	அவ ைடய	ைகையத்	தட் 	விட் விட் ப்
ேபாவாளாயினள்.	மற் ம்	ஒ வர்	தம்	மைனயரசிையக்	கண்ட ம்,	'ெபண்க க்
அழ 	எங்ேக	இ க்கிற ?’	என்ற	ேகள்விக்	கைணைய	உடேன	ெதா த்
விடாமல்	ெமளனமாக	நின் 	 ன் ம்	பின் மாக	அவள்	அழைகப்	பார்க்க,
‘என்ன,	அப்ப ப்	பார்க்கிறீர்கள்?’	என் 	அவள்	ஒன் ம்	 ரியாமல்	ேகட்க,
‘ஒன் மில்ைல;	ஒ 	நிமிஷம்	இப்ப 	வந் 	நில்!'	என் 	அவர்	அவ ைடய
ேதாைளப்	பற்றி	இ த் 	நி த்தி	உச்சந்	தைலயிலி ந் 	உள்ளங்கால்	வைர
அவைள	ஊ விவிட் ,	‘இப்ப ப்	பார்த்தால்	ெதரியா ேபால்	இ க்கிற ;	அழகிப்
ேபாட் க் 	வந் 	நிற் ம்	ெபண்கைளப்ேபால	நீ ம்	நீச்சல்	உைடயில்	வந்
நின்றால்தான்	ெதரி ம்ேபாலி க்கிற !'	என் 	 க்க,	‘அப்ப யா
சமாசாரம்?	என்ன	ெதரிய	ேவண் ம்,	உங்க க் ?'	என் 	அவள்	ேகட்க,
'ெபண்க க் 	அழ 	எங்ேக	இ க்கிறெதன் 	ெதரிய	ேவண் ம்!'	என் 	அவர்
ெசால்ல,	'அட	கட ேள!	இப்ெபா 	நீங்கள்	எங்ேக	ேபாய்விட் 	வ கிறீர்கள்?
ெபங்க க்கா,	பாண் ச்ேசரிக்கா?'	என் 	அவள்	அவ ைடய	வாைய	 கர்ந்
பார்ப்பாளாயினள்.	
இப்ப 	ஒ 	நாள்	அல்ல;	இரண் 	நாட்கள்	அல்ல;	 ன் 	நாட்கள்	 யன் ம்
ெபண்களின்	அழ 	ரகசியத்ைதத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	 யாத	 தியவர்கள்
நான்காவ 	நாள்	மாைல	வா ய	 கங்க டன்	வந் 	தங்கள்	வாத்தியா க்
ன்னால்	நிற்க,	‘என்ன,	ெதரிந்ததா?’	என் 	வாத்தியார்	ேகட்க,	‘ெதரியவில்ைல;

நீங்கள்தான்	ெசால்லேவண் ம்!'	என் 	அவர்கள்	அைனவ ம்	ேசர்ந்தாற்ேபால்
ைகைய	விரிக்க,	வாத்தியார்	சிரித் ,	'உண்ைமயில்	அ 	எனக் ம்	ெதரியா ;
ெபண்கள்	பக்கம்	ெசன்ற	உங்கள்	கவனத்ைத	என்	பக்கம்	தி ப் வதற்காகேவ
அன் 	நான்	அப்ப 	ஒ 	ேகள்விையப்	ேபாட்ேடன்!'	என் 	விளக்க,	‘அட,
விக்கிரமாதித்தா!	இப்ேபா 	அந்தக்	ேகள்விக் 	விைட	கிைடக்கா	விட்டால்
எங்கள்	தைலேய	ெவ த் 	வி ம்ேபாலி க்கிறேத,	என்ன	ெசய்ேவாம்?'	என்



ெபரியவர்கள்	அத்தைன	ேப ம்	தங்கள்	தைலையப்	பி த் க்	ெகாண் 	தவிக்க,
‘வந்ேதன்,	வந்ேதன்!'	என் 	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தர்	அவ்விடம்	வந் ,
‘ெபண்க க் 	அழ 	ேவ 	எங் ம்	இல்ைல;	அவர்க ைடய	உள்ளத்தில்தான்
இ க்கிற !'	என் 	ெசால்ல,	'இவ்வள தானா?	இத்தைன	நாட்களாக	இ
ெதரியாமல்	ேபாச்ேச	எங்க க் !'	என்ப ேபால்	எல்ேலா ம்	ஒ வர்	 கத்ைத
ஒ வர்	பார்த் க்ெகாள்வாராயினர்."	
இ பத்ைதந்தாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	காந்தா	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி

த் விட் ,	"நாைளக் 	வா ங்கள்;	இ பத்தாறாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்	கலா
ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!’	என் 	ெசால்ல,	"ேகட்கிேறாம்,	ேகட்கிேறாம்,
ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?"	என் 	ேபாஜ ம்	நீதிேதவ ம்	வழக்கம்
ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ	இறங் வாராயினர்	என்றவா ...
என்றவா ...	என்றவா ......	
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	அழ 	மி 	ெசன்ைனயிேல	‘ஆபட்ஸ்பரி,	ஆபட்ஸ்பரி'	என்
ஒர்	அழ 	மாளிைக	உண் .	அந்த	மாளிைகயிேல	நைடெபறவி ந்த	விழா
ஒன் க் 	எங்கள்	விக்கிரமாதித்தர்	வந் 	ெகாண் ந்தகாைல	அவ ைடய	கார்
வழியிேல	ெகாஞ்சம்	'மக்கர்'	ெசய்ய,	எதற் ம்	 றித்த	ேநரத்தில்	ெசல்ல	ேவண் ம்
என்பைதத்	தம் ைடய	 றிக்ேகாளாகக்	ெகாண் ந்த	விக்கிரமாதித்தர்
சட்ெடன் 	காைர	விட் க்	கீேழ	இறங்கித்	தம்	ைகக்	க காரத்ைதப்	பார்த் விட் ,
'விழா	ஆரம்பமாக	இன் ம்	ஐந்ேத	நிமிஷங்கள்தான்	இ க்கின்றன.	காைரச்	சரி
ெசய் ெகாண் 	ேபாவதாயி ந்தால்	 றித்த	ேநரத்தில்	நாம்	அங்ேக	ேபாய்ச்	ேசர

யா .	நான்	 ன்னால்	நடந்ேத	ேபாய்	வி கிேறன்.	நீ	பின்னால்	காைரச்	சரி
ெசய் ெகாண் 	வா!’	என் 	பாதாளசாமியிடம்	ெசால்லிவிட் 	நடக்க,	ஆபட்ஸ்பரி
மாளிைக	வாசலில்	நின் 	ெகாண் ந்த	ஆடம்பரதாரிகள்	சிலர்	அவைர	உள்ேள
விடாமல்	த க்க,	‘அப்ப யா	சமாசாரம்?’	என் 	அவர்	தம்	காைர	ேநாக்கி
‘வி வி ’	ெவன் 	தி ம்பி	வ வாராயினர்.	

அதற் ள்	காைரச்	சரி	ெசய் விட்ட	பாதாளசாமி	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தைர
எதிர்ெகாண் 	வந் 	அைழக்க,	அவர்	தம்	காரில்	ஏறிக்ெகாண் 	ம ப ம்
ஆபட்ஸ்பரி	மாளிைகக் 	அவசர	அவசரமாகச்	ெசல்வாராயினர்.	சிறி 	ேநரத்திற்
ன்னால்	கால்	நைடயாக	வந்த	விக்கிரமாதித்தைர	உள்ேள	விட	ம த்த

ஆடம்பரதாரிகள்,	இப்ேபா 	அவைர	'வ க,	வ க!’	என் 	வாெயல்லாம்	பல்லாக
வரேவற் 	மாைலயிட,	அந்த	மாைலையக்	கழட் 	அவர்	தம்	கா க் ப்
ேபாட் விட் ,	'மரியாைத	எனக்கல்ல,	இந்தக்	கா க் த்தான்	என்பைத	எனக்
உணர்த்தாமல்	உணர்த்திய	உங்க க் 	என்	மனமார்ந்த	நன்றி;	நான்	வ கிேறன்!'
என் 	தி ம்ப,	அந்த	ஆடம்பரதாரிகள்	அைனவ ம்	ெவட்கித்	தைல
னிவாராயினர்."	

இ பத்தாறாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	கலா	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி
த் விட் ,	"நாைளக் 	வா ங்கள்;	இ பத்ேதழாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

மாலா	ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!’	என் 	ெசால்ல,	"ேகட்கிேறாம்,
ேகட்கிேறாம்,	ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?"	என் 	ேபாஜ ம்
நீதிேதவ ம்	வழக்கம்	ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ	இறங்கி	வ வ



காண்க...	காண்க...	காண்க......	
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	'வம்ப ர்,	வம்ப ர்'	என் 	ஓர்	ஊர்	உண் .	அந்த	ஊரிேல
‘மாரி,	மாரி'	என் 	ஒ 	வள்ளல்	உண் .	அந்த	வள்ளல்	தம்மிடம்	உதவி	ேகாரி
வ பவர்க க்ெகல்லாம்	தம்மால்	 ந்த	உதவிையத்	தட்டாமல்	ெசய்வ ண் .
அங்ஙனம்	ெசய் வந்த	அவைர	அந்த	ஊர்	வம்பர்கள்	ேபாற்றாவிட்டா ம்

ற்றாமலாவ 	இ ந்தி க்கலாம்;	அ தான்	இல்ைல.	' ம்மாவா	ெசய்கிறான்?
யநலத் க்காகச்	ெசய்கிறான்!'	என்றனர்	சிலர்;	‘ஒ 	பக்கம்	ெசய்கிற

பாவத் க் 	இன்ெனா 	பக்கம்	 ண்ணியத்ைதத்	ேதடேவண் ேமா	இல்ைலேயா,
அதற்காகச்	ெசய்கிறான்!'	என்றனர்	இன் ம்	சிலர்;	' கழாைச	யாைர	விட்ட ?
ேவ 	வைகயில்	அைடய	 யாத	அைத	அவன்	விைல	ெகா த் 	வாங் கிறான்!'
என்றனர்	மற் ம்	சிலர்.	இவற்ைறெயல்லாம்	ேகட்கக்	ேகட்க	வள்ள க் 	‘அ வதா,
சிரிப்பதா?'	என் 	ெதரியவில்ைல.	‘ெகா த்தால்	நல்லவன்;	ெகா க்காவிட்டால்
ெகட்டவன்	என்பதல்லவா	இந்த	உலக	நீதி?	அந்த	நீதிக் 	விேராதமாக	அல்லவா
இ க்கிற 	இ !’	என் 	அவர்	வ ந்தினார்.	அந்த	வ த்தத்தி ம்	அவர்	தம்மால்
இயன்ற	உதவிையப்	பிற க் ச்	ெசய்யாமல்	இ ந்தார்	இல்ைல.	யார்	என்ன
ெசான்னேபாதி ம்,	'என்	கடன்	பணி	ெசய் 	கிடப்பேத!’	என் 	ேம ம்	ேம ம்
ெசய்ேத	வ வாராயினர்.	

இங்ஙனம்	ெசய் வந்தகாைல	அந்த	ஊரிலி ந்த	 ைசகளில்	சில	தி ர்,
தி ெரன் 	தீப்பற்றி	எரிய,	அங்ஙனம்	எரிந்த	 ைசக க் ப்	பதிலாக	வள்ளல்
மாரி	 திய	 ைசகள்	கட் க்	ெகா க்க,	அைத ம	அங்கி ந்த	வம்பர்களில்	சிலர்
திரித் ,	‘இெதல்லாம்	யா ைடய	 ழ்ச்சி	என்கிறீர்கள்?	எல்லாம்	அந்த	வள்ளல்
மாரியின்	 ழ்ச்சிதான்!	த மம்	ெசய்யத்	தனக் 	அ க்க 	சந்தர்ப்பம்	வாய்க்க
ேவண் ம்	என்பதற்காக	அவன்	தன்	ஆைள	விட் க்	 ைசக க் த்	தீ	ைவக்கச்
ெசால்லியி க்கிறான்!'	என் 	வாய்	 சாமல்	ெசால்ல,	'அட,	கட ேள!	இந்த
அபவாதத் க் 	ஒ 	 ேவ	இல்ைலயா?'	என் 	வாய்விட் 	அலறிய	வள்ளல்,
'தாங்கா 	அப்பேன,	இனி	தாங்கா !’	என் 	உடேன	ஓ ப்	ேபாய்	ஓர்
ஆ த க்காக	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தைரப்	பார்ப்பாராயினர்.	



அவர்	 ைற	ேகட்டார்	விக்கிரமாதித்தர்;	சிரித்தார்.	‘என்ன	சிரிக்கிறீர்கள்?’	என்றார்
வள்ளல்	மாரி,	‘ஒன் மில்ைல;	 ம்மாத்தான்!'	என்றார்	விக்கிரமாதித்தர்.
'காரணமில்லாமல்	நீங்கள்	சிரிக்கமாட் ர்கேள?'	என்றார்	அவர்;
‘காரணத்ேதா தான்	சிரித்ேதன்!'	என்றார்	இவர்.	'என்ன	காரணம்?'	என்றார்	மாரி,
'ெசால்கிேறன்!'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசான்னதாவ :	

‘ெகா த்தால்	நல்லவன்;	ெகா க்காவிட்டால்	ெகட்டவன்	என்ப 	மட் ம்	இந்த
உலக	நீதி	அன் ;	இன்ெனா 	நீதி ம்	உண் !'	

விக்கிரமாதித்தர்	இங்ஙனம்	ெசால்லி	நி த்திய ம்,	'அ 	என்ன	நீதி?'	என் 	மாரி
ஆவேலா 	ேகட்க,	'அேதா	பா ங்கள்!'	என் 	அவர்	தமக் 	எதிர்த்தாற்ேபாலி ந்த
மாந்ேதாப்ைபச்	 ட் க்	காட்ட,	'அந்த	மாந்ேதாப் க் ம்	நீங்கள்	ெசால்ல	வந்த
நீதிக் ம்	என்ன	சம்பந்தம்?’	என் 	இவர்	ேகட்க,	'இ க்கிற '	என்
விக்கிரமாதித்தர்	அவைரப்	பின் ம்	ெதாடர்ந் 	ேகட்டதாவ :	

‘அந்தத்	ேதாப் க் 	ெவளிேய	நிற்கிறார்கேள	சில	சி வர்கள்,	அவர்கள்	இப்ேபா
என்ன	ெசய் ெகாண் க்கிறார்கள்?'	
‘கல்லால்	அ த் க்	ெகாண் க்கிறார்கள்!'	

‘எைதக்	கல்லால்	அ த் க்	ெகாண் க்கிறார்கள்?'	
‘காய்த்த	மரத்ைதக்	கல்லால்	அ த் க்	ெகாண் க்கிறார்கள்!'	
‘காய்க்காத	மரத்ைத	ஏன்	அ க்கவில்ைல?'	

‘காய்க்கவில்ைல;	அதனால்	அ க்கவில்ைல!'	
‘அ தான்	நான்	ெசால்ல	வந்த	இன் ம்	ஓர்	உலக	நீதி	ஐயா,	இன் ம்	ஓர்	உலக
நீதி!	இப்ேபாதாவ 	அந்த	நீதி	என்னெவன்ப 	 ரிந்ததா	உங்க க் ?'	என்
விக்கிரமாதித்தர்	வினவ,	' ரிந்த ,	 ரிந்த '	என் 	வள்ளல்	மாரி	தம்	தைலைய
'ஆட் ,	ஆட் ’	என் 	ஆட்ட,	'அங்ேக	காய்த்த	மரத் க் க்	கல்ல ;	இங்ேக
ெகா க்கிற	மனித க் ச்	ெசால்ல !	அ தான்	வித்தியாசம்;	மனத்ைதத்
திடப்ப த்திக்	ெகாண் 	ேபாய்வா ங்கள்!’	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	அவ க்
விைட	ெகா த் 	அ ப் வாராயினர்.”	
இ பத்ேதழாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	மாலா	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி

த் விட் ,	"நாைளக் 	வா ங்கள்;	இ பத்ெதட்டாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்
ஷீலா	ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!'	என் 	ெசால்ல,	"ேகட்கிேறாம்,
ேகட்கிேறாம்,	ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?"	என் 	ேபாஜ ம்
நீதிேதவ ம்	வழக்கம்	ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ
இறங்கிவ வாராயினர்	என்றவா ...	என்றவா ...	என்றவா .......	
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	எங்கள்	விக்கிரமாதித்த க் ப்	பத் 	வய ப்	பாலகன்
ஒ வன்	உண் .	ஆபீ க் ச்	ெசல் ங்காைல	அவைனத்	தினந்ேதா ம்	தம் ைடய
காரிேல	ஏற்றிக்ெகாண் 	ேபாய்	அவர்	பள்ளியிேல	விட் விட் ப்	ேபாவ ண் .
அங்ஙனம்	விட் க்	ெகாண் ந்தகாைல	அவன்	ஒ 	நாள்,	‘எனக் 	ேநரமாச் ,
ேநரமாச் !’	என் 	 தியாய்	 திக்க,	‘என்னடா	ேநரமாச் ,	மணி	ஒன்பேத
க்கால்தாேன	ஆச் ?'	என் 	அவர்	அவசர	அவசரமாக	' ரஸ்'	ெசய் 	ெகாண்ேட

ெசால்ல,	'உங்க க் 	என்ன	அப்பா,	ெசால்லாமல்?	ேநற் 	அைர	மணி	ேநரம்
ெவயிலில்	நின்ற	ேவதைன	எனக்கல்லவா	ெதரி ம்?'	என் 	ைபயன்	சி ங்க,	‘ஏன்
நின்றாய்,	வீட் க்	கணக் ப்	ேபாட் க்ெகாண் 	ேபாகவில்ைலயா?'	என் 	அப்பா
ேகட்க,	'அெதல்லாம்	ஒன் மில்ைல,	அப்பா!	ஐந் 	நிமிஷம்	'ேலட்'டாகப்	ேபாேனன்;
அதற்காக	நின்ேறன்!'	என் 	அவன்	அழாக் ைறயாகச்	ெசால்ல,	'அதற்கா	உன்ைன
அைர	மணி	ேநரம்	ெவயிலில்	நிற்க	ைவத்தார்கள்?	'நான்	சாட்சாத்
விக்கிரமாதித்தரின்	பிள்ைள'	என் 	ெசால்லிப்	பார்த்தி க்கக்	 டாேதா?'	என்
அவர்	சிரித் க்ெகாண்ேட	ெசால்ல,	‘எல்லாம்	ெசான்ேனன்;	'அப்ப யானால்	ஒ
மணி	ேநரம்	நில்'	என் 	ெசால்லிவிட்டார்	வாத்தியார்!'	என் 	ைபயன்	அப்பா
எதிர்பார்க்காத	ஒ 	'ெவ 	 ண்'ைடத்	 க்கிப்	ேபாட,	அவர்	தி க்கிட் ,	‘ஏனாம்?’
என் 	ேகட்க,	'எதி ம்	ஓர்	ஒ ங்ைகக்	கைடப்பி க் ம்	உன்	அப்பாைவப்
ேபான்றவர்களின்	பிள்ைளகேள	இப்ப 	வந்தால்	மற்றவர்கள்	எப்ப 	வ வார்கள்?
அதற்காகத்தான்	உனக் 	அதிகப்ப யான	தண்டைன	என் 	ெசால்லி	விட்டார்
வாத்தியார்!'	என் 	அவன்	விளக்க,	அதற் ள்	தயாராகிவிட்ட	அவர்,	‘சரி	சரி,
வாவா!'	என் 	அவைன	அைழத் க்ெகாண் 	பள்ளிக் ச்	ெசல்வாராயினர்.	

வழியில்	ஒ 	ேரஷன்	கைடைய ம்,	அந்தக்	கைடைய	ஒட் 	ெவயிலில்	வியர்க்க
வி வி விக்க	நின் 	ெகாண் ந்த	'கி 'ைவ ம்	கண்ட	ைபயன்,	'நான்தான்
பள்ளிக் டத் க் 	ேலட்டாகப்	ேபான	 ற்றத் க்காக	ேநற் 	ெவயிலில்	நிற் ம்
தண்டைனைய	அ பவித்ேதன்;	இவர்கள்	அந்தத்	தண்டைனைய	அ பவிக்க
என்ன	 ற்றம்	அப்பா,	ெசய்தார்கள்?’	என்றான்;	'இவர்கள்	இன் ம்	 ற்றம்
ெசய்யவில்ைல;	இனிேமல்தான்	ெசய்யப்ேபாகிறார்கள்!'	என்றார்	தகப்பனார்.	‘என்ன



ற்றம்	ெசய்யப்	ேபாகிறார்கள்?'	என்றான்	அவன்;	‘அரிசி	வாங்கப்	ேபா ம்
ற்றத்ைத!’	என்றார்	அவர்.	

அ த்தாற்ேபால்	'இந்தியா	காப்பி	ெஹள'ைஸ	ஒட் 	ஒ 	நீண்ட	'கி '
நின் ெகாண் ந்த .	அந்தக்	'கி 'ைவக்	கண்ட	ைபயன்,	'இவர்கள்	என்ன
ற்றம்	அப்பா,	ெசய்யப்ேபாகிறார்கள்?’	என்றான்;	'காப்பிக்	ெகாட்ைட	வாங்கப்

ேபா ம்	 ற்றத்ைத!'	என்றார்	தகப்பனார்.	

அதற் ம்	அ த்தாற்ேபால்	பஸ்	ஸ்டாண்ைட	ஒட் 	ஒ 	'கி '
நின் ெகாண் ந்த .	அந்தக்	'கி 'ைவக்	கண்ட	ைபயன்,	'இவர்கள்	என்ன
ற்றம்	அப்பா,	ெசய்யப்	ேபாகிறார்கள்?’	என்றான்;	‘பஸ்ஸில்	ஏறப்ேபா ம்
ற்றத்ைத!'	என்றார்	தகப்பனார்.	

'அரிசி	வாங் வ 	 ற்றம்,	காப்பிக்ெகாட்ைட	வாங் வ 	 ற்றம்,	பஸ்ஸில்	ஏ வ
ற்றம்!'	என் 	தனக் த்	தாேன	 த் க்	ெகாண்ட	ைபயன்,	'அப்ப ேய
ற்றமாயி ந்தா ம்	அைதச்	ெசய்த	பிறகல்லவா	தண்டைன	அ பவிக்க

ேவண் ம்?	இவர்கள்	அைதச்	ெசய்வதற் 	 ன்னாேலேய	தண்டைனைய
அ பவித் க்	ெகாண் க்கிறார்கேள?’	என் 	வியக்க,	‘அந்த
அதிசயத்ைதத்தான்	என்னா ம்	 ரிந் ெகாள்ள	 யவில்ைலயடா	மகேன,
என்னா ம்	 ரிந் 	ெகாள்ள	 யவில்ைல!'	என் 	ைகைய	அகல	விரித் க்
ெகாண்ேட	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தர்	தம்	மகைனக்	ெகாண் 	ேபாய்ப்	பள்ளியில்
இறக்கி	விட் விட் 	ேமேல	ெசல்வாராயினர்.”	
இ பத்ெதட்டாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	ஷீலா	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி

த் விட் ,	"நாைளக் 	வா ங்கள்;	இ பத்ெதான்பதாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்
நர்மதா	ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!’	என் 	ெசால்ல,	"ேகட்கிேறாம்,
ேகட்கிேறாம்,	ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?"	என் 	ேபாஜ ம்
நீதிேதவ ம்	வழக்கம்	ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ	இறங்கி	வ வ
காண்க...	காண்க...	காண்க......	
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	'இட்லி	நகர்,	சட்னி	நகர்'	என் 	ஏதாவ 	ஒ 	நகர்
நிமிஷத் க் 	நிமிஷம்	உ வாகி	வ ம்	இச்	ெசன்ைன	மாநகரிேல	'இளிச்சவாயன்
நகர்,	இளிச்ச	வாயன்	நகர்'	என் 	ஒ 	நகர்	உண் .	அந்த	நகரிேல	'ெபான்னி,
ெபான்னி'	என் 	ஒ 	கன்னி	உண் .	அழெகன்றால்	அழ ,	ெகாள்ைள
அழகாயி ந்த	அந்தக்	கன்னிைய	மணம்	 ரிய	எத்தைனேயா	காைளகள்	'நான்,	நீ'
என் 	ேபாட் 	ேபாட் க்	ெகாண் 	 ன்	வர,	அத்தைன	காைளகைள ம்	அவள்
'ேவண்டாம்,	ேவண்டாம்'	என் 	ம த் 	வர,	'யாைரத்தான்	அம்மா,	நீ	கலியாணம்
ெசய் 	ெகாள்ளப்	ேபாகிறாய்?'	என் 	ஒ 	நாள்	அவைளக்	ேகட்டார்	அவள்
தகப்பனார்.	'ேபாங்கப்பா,	நான்	ெசால்ல	மாட்ேடன்!'	என் 	அவள்	தன்	 கத்ைத
இ 	ைககளா ம்	ெபாத்திக்	ெகாள்ள,	அவர்	அவ ைடய	ைககைளச்	சிரித் க்
ெகாண்ேட	விலக்கி,	‘ ம்மா	ெசால்லம்மா?'	என் 	ஒ 	தடைவக் 	நா
தடைவயாக	வற் த்த,	‘நான்	ஒ 	ேபாலீஸ்காரைரக்	கலியாணம்	ெசய் ெகாள்ளப்
ேபாகிேறன்,	அப்பா!'	என் 	ெசால்லிவிட் 	அவள்	ெவட்கம்	தாங்காமல்
ழக்கைடக் 	ஓ வாளாயினள்.	

'இெதன்ன	வம் !	எல்லாப்	ெபண்க ம்	ேபாலீஸ்காரைனக்	கண்டால்	பயப்பட
அல்லவா	ெசய்வார்கள்?	இந்தப்	ெபண்	அவைனக்	கலியாணேம
ெசய் ெகாள்கிேறன்	என்கிறாேள?	என்ன	 ணிச்சல்!'	என் 	வியந்த	தகப்பனார்,
'எங்ேக	ேத ேவன்,	ேபாலீஸ்காரைன	நான்	எங்ேக	ேத ேவன்?'	என்
தவிப்பாராயினர்.	
இங்ஙனம்	தவித் க்	ெகாண் ந்தகாைல	ஒ 	நாள்	இந்த	விஷயம்	ெதரிந்த	அந்த
ஊர்த்	த யன்	ஒ வன்	ேபாலீஸ்காரர்	ேவடத்தில்	தி ெரன் 	அவ ைடய
வீட் க் ள்	 ைழந் ,	‘இப்ப 	ஒ 	தி டன்	வந்தாேன,	பார்த்தீர்களா?’	என்
அவைரக்	ேகட்க,	‘நான்	யாைரப்	பார்த்ேதன்?	உங்கைளத்தான்	பார்க்கிேறன்!'	என்
அவர்	ெசால்ல,	‘என்ைனத்தான்	பார்க்கிேறன்	என்றால்	என்ைனேய	நீங்கள்	தி டன்



என்கிறீர்களா,	என்ன?'	என் 	அந்தப்	ேபாலீஸ்காரர்	அவைரத்	தி ப்பிக்	ேகட்க,
‘ஏன்	இ க்கக்	 டா ?	இந்தக்	காலத்தில்தான்	ேபாலீஸ்காரேன	தி டன்
ேவடத்தில்	வந் 	தி கிறாேன!'	என் 	அவர்	ெசால்ல,	‘யாைரப்	பார்த் 	அப்ப ச்
ெசால்கிறீர்?	நான்	அசல்	ேபாலீஸ்காரனாக் ம்!	இப்ேபா 	நிைனத்தால் ட
உம்ைமச்	சந்ேதகத்தின்	ேபரில்	ைக 	ெசய் ெகாண் 	ேபாய்	என்னால்	லாக்-
அப்பில்	அைடத் விட	 ம்,	ஜாக்கிரைத!’	என் 	ேபாலீஸ்காரராக	வந்த	அந்தக்
கீலீஸ்காரர்	ஒ 	 ள் த்	 ள்ள,	அ க்கைளயில்	இ ந்தப 	அைதக்	ேகட் க்
ெகாண் ந்த	ெபான்னி	அலறிய த் க்ெகாண் 	ெவளிேய	ஓ 	வந் ,	'ஐேயா,
அப்ப ெயல்லாம்	ெசய் விடாதீர்கள்!'	என் 	 யாய்த்	 க்க,	அவைளக்	கண்ட
மாத்திரத்தில்	‘ஆ!'	என் 	வாையப்	பிளந்த	கீலீஸ்காரர்	அப்ப ேய	 ர்ச்ைச
ேபாட் க்	கீேழ	வி வாராயினர்.	
‘என்ன	வந் விட்ட 	இந்தப்	ேபாலீஸ்கார க் ?	இப்ப 	வி ந் 	விட்டாேர!'	என்
ெபான்னியின்	தகப்பனார்	அவைரக்	 னிந் 	பார்க்க,	‘ஒ ேவைள	காக்கா	வலிப்பா
யி க் ேமா?	எதற் ம்	சாவிக்	ெகாத்ைத	அவ ைடய	ைகயிேல	திணித் ப்
பா ங்கள்,	அப்பா!’	என் 	ெபான்னி	ெசால்ல,	‘காக்கா	வலிப்பாயி ந்தால்	இப்ப
ஆடாமல்	அைசயாமல்	இ க்க	மாட்டாேர?	இ த் ப்	பறித் க்	ெகாண் ப்பாேர!'
என் 	அவர்	ெசால்ல,	அதற் ள்	கீேழ	வி ந்த	கீலீஸ்காரர்,	'அெதல்லாம்
ஒன் மில்ைல;	அந்தப்	ெபண்ணின்	அழ ...அந்தப்	ெபண்ணின்	அழ ...’	என்
திக்கிக்ெகாண்ேட	தட் த்	த மாறி	எ ந் 	உட்கார	எந்தப்	ெபண்ணின்	அழ ?'
என் 	ஒன் ம்	 ரியாமல்	ெபான்னியின்	தகப்பனார்	ேகட்க,	‘உங்கள்	ெபண்ணின்
அழ தான்!'	என் 	கீலீஸ்காரர்	ெசால்ல,	'ஆமாம்,	என்	ெபண்ணின்	அழ க்
என்ன?’	என் 	அவர்	ேம ம்	 ழம்பிக்	ேகட்க,	‘அ தான்	என்ைன	அப்ப ேய
ர்ச்ைசயைடயச்	ெசய் விட்ட !’	என் 	ஒ 	கண்ணால்	ெபான்னிைய ம்,

இன்ெனா 	கண்ணால்	அவ ைடய	தகப்பனாைர ம்	பார்த் க்	ெகாண்ேட
ெசான்னப 	கீலீஸ்காரர்	எ ந் 	நிற்க,	'ஆைளப்	பார்,	ஆைள!'	என் 	அந்தக்
கீலீஸ்காரைரத்	தன்	கண்ணால்	ஒ 	ெவட் 	ெவட் க்ெகாண்ேட	ெபான்னி
அ ப்பங்கைரக் ள்	ஓ 	ஒளிவாளாயினள்.	

அவள்	ஓட்டத்ைதக்	கண்ட	தகப்பனார்,	‘ஹஹ்	ஹஹ்ஹா!'	என் 	சிரிக்க,
கீலீஸ்காரர்,	‘ஹிஹ்ஹிஹ்ஹி!’	என் 	சிரிக்க,	'இவன்	அவ ைடய	அழைகப்	பார்,
அழைக’	என்கிறான்;	அவள்	இவைன	'ஆைளப்	பார்,	ஆைள!’	என்கிறாள்.	'இதற்
என்ன	அர்த்தம்?’	என் 	ஒ 	கணம்	ேயாசித்த	தகப்பனார்,	ம கணம்,	'காதல்,
கீதல்	என் 	ெசால்கிறார்கேள,	அதற் 	ஒ 	ேவைள	இ 	ஆரம்பமாயி க் ேமா?’
என் 	நிைனக்க,	அதற் ள்,	‘உங்கள்	ெபண்ைண	நீங்கள்	ெவளிேய
அ ப் வ ண்டா?'	என் 	கீலீஸ்காரர்	அவைர	ெமல்ல	விசாரிக்க,	‘ஏன்?'	என்
அவர்	ஒன் ம்	 ரியாமல்	ேகட்க,	‘இ வைர	அ ப்பியி ந்தா ம்	இனிேமல்
அ ப்பாதீர்கள்!	அ ப்பினால்	என்ைனப்ேபால்	பலர்	 ர்ச்ைசயாகிக்	கீேழ	விழலாம்;



அதனால்	பல	விபத் க்கள்	ேநரலாம்.	அந்த	விபத் க்களின்	காரணமாக	நாேன
உங்கள்	ெபண்ைணக்	ைக 	ெசய்தா ம்	ெசய்யலாம்!'	என் 	கீலீஸ்காரர்	அளக்க,
‘இெதன்ன	வம் ,	அதற் ள்	இவள்	வி ம் வ ேபால்	இவைள	எந்தப்	ேபாலீஸ்காரன்
தைலயிலாவ 	கட் 	ைவத் 	வி வ தான்	நமக் 	நிம்மதிேபாலி க்கிறேத!'
என் 	நிைனத்த	தகப்பனார்,	'அெதல்லாம்	இ க்கட் ம்;	உங்கள்	ெபயர்	என்ன?’
என் 	கீலீஸ்காரைரக்	ேகட்க,	‘ெசவன்,	நாட்,	திரீ!'	என் 	கீலீஸ்காரர்	ஏக
மி க் டன்	ெசால்ல,	'அட,	நான்	அைதக்	ேகட்கவில்ைல	ஐயா!	உங்க க் 	உங்கள்
அப்பா ம்	அம்மா ம்	ைவத்த	ெபயர்	என்ன	என் 	ேகட்கிேறன்!'	என் 	அவர்
அ ப் டன்	ெசால்ல,	'ஓ,	அ வா?	ெபான் ச்சாமி!’	என் 	கீலிஸ்காரர்	தன்
ெபய க் 	ந ேவ	வ ம்	‘ச்'சன்னா க் 	ஒ 	தனி	அ த்தம்	ெகா த் ச்
ெசால்ல,	‘ெபான் ச்சாமியா,	உங்க க் 	எந்த	ஊர்?’	என் 	அவர்	ேகட்க,	‘இேத
ஊர்தான்!'	என் 	ெபான் ச்சாமி ம்	ெசால்ல,	அதற் 	ேமல்	அவ ைடய	 லம்,
ேகாத்திரம்	எல்லாவற்ைற ம்	பற்றிக்	ேகட் த்	ெதரிந் ெகாண்ட	ெபான்னியின்
தகப்பனார்,	'இனிேமல்	நீங்கள்	ேபாய்த்	தி டைனப்	பி க்கலாம்!'	என் 	ெசால்ல,
'ஆமாம்!	ஆமாம்!	அைத	நான்	மறந்ேத	ேபாய்விட்ேடன்!'	என் 	கீலீஸ்காரர்	அப்ப ம்
இப்ப மாகப்	பாய்ந் 	பாய்ந் 	ெசன் 	பார்த்தப ,	'ஓ ,	ஓ ’	என்
ஓ வாராயினர்.	
ெபான் ச்சாமியின்	தைல	மைறந்த ம்	ெபான்னியின்	தகப்பனார்	தம்	மகைளக்
ப்பிட் ,	'ேபாலீஸ்காரைரத்தான்	கலியாணம்	ெசய் ெகாள்ேவன்	என்

ெசால்லிக்	ெகாண் ந்தாேய,	அம்மா!	இப்ேபா 	இங்ேக	வந் 	ேபானவைர
உனக் ப்	பி த்தி க்கிறதா?’	என் 	ேகட்க,	‘ேபாங்கப்பா!’	என் 	அவள்	 கம்
சிவக்கச்	ெசால்ல,	‘அப்ேபா	சரிதான்!'	என் 	அவர்	அக்கணேம	 ண்ைட	உதறித்
ேதாளின்ேமல்	ேபாட் க்ெகாண் 	ெபான் ச்சாமியின்	வீட்ைடத்	ேத ச்
ெசல்வாராயினர்.	

அவர்	ெசன்ற	சிறி 	ேநரத் க்ெகல்லாம்,	'ஐேயா,	ேபாலீஸ்காரைனத்	தி டன்
பி த் க்ெகாண் 	ேபாகிறாேன!'	என் 	அந்தத்	ெத வில்	இ ந்தவர்கள்	அ
ஒ 	சினிமாக்	கைதயில்	வ ம்	'ெவளிப் றக்	காட்சி'	என்ப 	ெதரியாமல்	 ச்சலிட,
அைதக்	ேகட்ட	ெபான்னி,	'இ 	என்ன	 த் !'	என் 	எண்ணியவளாய்	ெவளிேய
வந் 	பார்க்க,	சற் த்	 ரத்தில்	உண்ைமயிேலேய	அங் 	வந்த	ேபாலீஸ்காரைர	ஒ
தி டன்	பி த் க்ெகாண் 	ேபாவைத	அவள்	கண் ,	‘திைக,	திைக'	என்
திைகப்பாளாயினள்.	
‘இப்ப ம்	ஒ 	ேபாலீஸ்காரர்	உண்டா?'	என் 	அவள்	 க்கின்ேமல்	விரைல	ைவக்க,
அ காைல	அங் 	வந்த	அவள்	தகப்பனார்,	‘எல்லாம்	ேபசி	 த்தாச் 	அம்மா,
அ த்த	ெவள்ளிக்கிழைம	கலியாணம்!'	என் 	ெசால்ல,	‘அதற் ள்ளாகவா?’
என் 	அவள்	ஆச்சச்சச்சரியத் டன்	ேகட்க,	‘எனக்ேக	அ
ஆச்சச்சரியமாய்த்தான்	இ ந்த ,	அம்மா!	அந்தப்	ெபான் ச்சாமிக் த்	தா ம்



இல்ைல,	தகப்ப ம்	இல்ைல;	சித்தப்பா ம்	சித்தி ம்தான்	இ க்கிறார்கள்.
அவர்கைளக்	ேகட்டால்,	'அவ க் 	நீங்கள்	கலியாணம்	ெசய்வீர்கேளா,	காஷாயம்
வாங்கிக்	ெகா த் க்	காசிக் 	அ ப் வீர்கேளா-அைதப்பற்றி	எங்க க்
ஒன் ம்	ெதரியா !’	என் 	ெசால்லிவிட்டார்கள்.	'இ 	என்ன,	எ க் ம்ேபாேத
அபச னமாயி க்கிறேத!'	என் 	எண்ணிக்	ெகாண்ேட	ெவளிேய	வந்ேதன்.
திண்ைணயில்	உட்கார்ந்தி ந்த	ெபான் ச்சாமியின்	தாத்தா	என்ைனக்	 ப்பிட்
எல்லாவற்ைற ம்	விசாரித் த்	ெதரிந் ெகாண் ,	‘பாகப்	பிரிவிைனயின்ேபா
ைபயன்	ெகாஞ்சம்	கண் ப்பாக	நடந் 	ெகாண் 	விட்டான்;	அதனால்
சித்தப்பா க் ம்	சித்திக் ம்	அவைனப்	பி க்காமல்	ேபாய்விட்ட .	அதற்காக
நீங்கள்	கவைலப்படாதீர்கள்!	ைபய க் ம்	ெபண் க் ம்	மனப்ெபா த்தம்
இ க்கிற 	என்பைதத்	ெதரிந் ெகாண்ட	பிற ,	மற்ற	ெபா த்தங்கைள	நாம்
பார்க்க	ேவண்டாம்.	அ த்த	ெவள்ளிக்கிழைம	ஒ 	 ர்த்தம்	இ க்கிற ;	அந்த

ர்த்தத்திேலேய	இ வ க் ம்	ஒ 	 ச்ைசப்	ேபாட் 	விட் விடலாம்.
எல்லாவற்ைற ம்	நான்	 ன்னால்	நின் 	நடத்தி	ைவக்கிேறன்;	நீங்கள்	ேபாய்	ேமேல
நடக்க	ேவண் யைதக்	கவனி ங்கள்!'	என்றார்.	'சரி'	என் 	வந் 	விட்ேடன்.
உனக் ச்	சந்ேதாஷந்தாேன?'	என் 	அவர்	ேகட்க,	‘சந்ேதாஷந்தான்!'	என் 	அவள்
ெகாஞ்சம்	இ த்தாற்ேபால்	ெசால்லிவிட் 	உள்ேள	ெசல்வாளாயினள்.	
ெவள்ளிக்கிழைம	வந்த ;	கலியாண ம்	நடந்த .	 தல்	நாள்	இர
ெபான் ச்சாமிையச்	சந்தித்த	ெபான்னி,	‘தி டைனப்	ேபாலீஸ்காரர்
பி த் க்ெகாண் 	ேபாவ 	தாேன	உலக	வழக்கம்?	உங்கைள	ஏன்	தி டன்
பி த் க்	ெகாண் 	ேபானான்?	அவ்வள 	ேகாைழயா	நீங்கள்?’	என் 	அ 	ஒ
ரட்சிகரமான,	 ைமயான	சினிமாக்	கைதயில்	வ ம்	சம்பவம்	என்ப
ெதரியாமல்	ேகட்க,	‘யார்	ெசான்ன ?	ேவ 	எந்தப்	ேபாலீஸ்காரனாவாவ
இ ந்தி ந்தால்	அந்தத்	தி டன்	அவைனக்	ெகான்ேற	ேபாட் ப்பாேன!’	என்
அவன்	அப்ேபா ம்	 ட்ைட	உைடக்காமல்	ஒ 	பக்கத் 	மீைசைய	' க் ,

க் '	என் 	 க்க,	‘அட,	என்	வீர	ராசா!'	என் 	அவள்	இன்ெனா 	பக்கத்
மீைசைய	' க் ,	 க் '	என் 	 க்கி	அழ 	பார்ப்பாளாயினள்.	

இங்ஙனம்	ரதி ம்	மத ம்ேபால,	ராசா ம்	ராணி ம்	ேபால,	அ 	ேபால,	இ 	ேபாலப்
ெபான்னி ம்	ெபான் ச்சாமி ம்	வாழ்ந் 	வந்தகாைலயில்,	ஒ 	நாள்
ெபான்னியின்	தகப்பனா க் ம்	பக்கத் 	வீட் க்கார க் ம்	சண்ைட	வர,	அந்தச்
சண்ைடயில்	பக்கத் 	வீட் க்காரர்	ெபான்னியின்	தகப்பனாைர	ஓர்	அைற
அைறந் விட,	அவைரத்	தி ப்பி	அைறய	 யாத	ெபான்னியின்	தகப்பனார்,
‘என்ைன	யார்	என் 	நிைனத் க்	ெகாண்டாய்?	ேபாலீஸ்காரரின்	மாமனாராக் ம்!
அவரிடம்	ெசால்லி	உன்ைன	நான்	என்ன	ெசய்கிேறன்,	பார்!’	என் 	 ள்
ெகாட் விட் 	வந் 	ம மகப்	பிள்ைளயிடம்	நடந்தைதச்	ெசால்ல,	'இதற் ப்	ேபாய்
அவைரப்	ேபாலீஸ்	ஸ்ேடஷ க் 	அைழத் ச்	ெசல்ல	ேவண் மா,	என்ன?



என் டன்	வந் 	ஆைளக்	காட் ங்கள்;	நாேன	அவைரப்	பதி க் ப்	பதில்
அைறந் வி கிேறன்!'	என் 	ம மகப்பிள்ைளயாகப்பட்ட	கீலீஸ்காரர்	மீைசைய

க்கி	விட் க்ெகாண்ேட	கிளம்ப,	'அ 	ேபாதா 	அவ க் !	அன்ெறா 	நாள்
'நான்	நிைனத்தால்	உம்ைமக்	 டச்	சந்ேதகத்தின்	ேபரில்	ைக 	ெசய் ெகாண்
ேபாய்	லாக்-அப்பில்	அைடத் வி ேவன்,	ஜாக்கிரைத!’	என் 	என்ைன
மிரட் னீர்கேள,	அந்த	மாதிரி	அவைனக்	ெகாண் 	ேபாய்	ஒேர	ஒ 	நாளாவ
லாக்-அப்பில்	அைடக்க	ேவண் ம்;	அைத	இந்தக்	கண்கள்	பார்த் க்	களிக்க
ேவண் ம்!'	என் 	மாமனாராகப்பட்டவர்	தம்	கண்கைளக்	காட் ச்	ெசால்ல,
‘இெதன்ன	ெதால்ைல!	இந்தச்	ேசாதைனயிலி ந் 	எப்ப த்	தப் வ 	என்
ெதரியவில்ைலேய?’	என் 	ம மகப்பிள்ைள	விழிக்க,	'நீங்கள்	எதற் ம்
ேயாசிக்காதீர்கள்;	அதற்காக	மற்றவர்கைளப்	ேபால	நா ம்	ஏதாவ 	'சம்திங்'
ெகா க்க	ேவண் ெமன்றா ம்	ெகா த் 	வி கிேறன்!'	என் 	மாமனார்	'டக்'
ெகன் 	மணிபர்ைஸ	எ த் த்	திறக்க,	'ேவண்டாம்,	ேவண்டாம்.	ெகாஞ்சம்
ெபா ங்கள்;	இேதா	வந் விட்ேடன்!'	என் 	கீலீஸ்காரர்	ெவளிேய	வந் ,	'ஏ.
விக்கிரமாதித்தா,	இனி	நீேய	கதி!’	என் 	வாய்	விட் க்	கதறிக்	ெகாண்ேட	மிஸ்டர்
விக்கிரமாதித்	தைரத்	ேத 	'ஓ ,	ஓ ’	என் 	ஓ வாராயினர்.	
அவர்	கைத	ேகட்டார்	விக்கிரமாதித்தர்;	அவர்	தன்	மாமனாரிடம்	ெசால்லிவிட்
வந்த 	ேபாலேவ	'ெகாஞ்சம்	ெபா ங்கள்,	இேதா	வந் 	விட்ேடன்!’	என்
ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	எ ந் 	ெவளிேய	ெசன்றார்.	அ த்த	நிமிஷம்	மிஸ்டர்
விக்கிரமாதித்த டன்	வந்த	அசல்	ேபாலீஸ்காரர்கள்	இ வர்	ேபாலி
ேபாலீஸ்காரைரக்	ைக 	ெசய்ய,	'ஐேயா,	இதற் த்தானா	உம்ைமத்	ேத 	வந்ேதன்?'
என் 	கீலீஸ்காரர்	அலற,	'இன்ெனா 	 ைற	நீங்கள்	ஆள்	மாறாட்டம்	ெசய்
யாைர ம்	ஏமாற்றக்	 டா 	பா ங்கள்;	அதற் த்தான்	இந்தத்	தண்டைன!’	என்
விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	அதற் ள்	‘ம மகப்பிள்ைள	அத்தைன	அவசரமாக
எங்ேக	ேபாகிறார்?’	என்பைதத்	ெதரிந் ெகாள் ம்	ஆவ டன்	அவைரத்
ெதாடர்ந் 	அங்ேக	வந்த	அவ ைடய	மாமனா ம்,	மாமனாைரத்	ெதாடர்ந் 	வந்த
அவ ைடய	மைனவி ம்,	‘ஐேயா,	இ 	என்ன	அநியாயம்?	ேபாலீஸ்காரைரப்
ேபாலீஸ்காரேர	ைக 	ெசய்வதா?’	என் 	பதற,	'அவர்	அசல்	ேபாலீஸ்காரர்	இல்ைல
அம்மா,	சினிமா	ேபாலீஸ்காரர்!’	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	விளக்க,	‘அப்ப யா
சமாசாரம்?	இ ந்தா ம்	அதற்காக	இனி	அவைரப்	பிரிந் 	வா ம்	தண்டைனைய
எனக் 	நீங்கள்	அளிக்கலாமா?'	என் 	அதற் ள்	தன்ைன	ஒ வா
சமாளித் க்ெகாண் 	விட்ட	ெபான்னி	 லம்ப,	‘ஏமாற் பவர்கள்	மட் ம்	தண்டைன
அைடந்தால்	ேபாதா ;	ஏமா பவர்க ம்	தண்டைன	அைடய	ேவண் ம்
என்பதற்காகேவ	அைத	நான்	ெபா ட்ப த்தவில்ைல,	அம்மா!'	என் 	ெசால்லி
விக்கிரமாதித்தர்	அவைளச்	சமாதானம்	ெசய் 	அ ப்பியேதா ,	'கவைலப்
படாதீர்,	ெபரியவேர!	உம்ைம	அைறந்த	உம்	பக்கத் 	வீட் க்கார ம்	அ த்தாற்ேபால்
ைக 	ெசய்யப்ப வார்!’	என் 	ெசால்லி	அவள்	அப்பாைவ ம்	சமாதானம்	ெசய்



அ ப்பி	ைவப்பாராயினர்."	

இ பத்ெதான்பதாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	நர்மதா	இந்தக்	கைதையச்
ெசால்லி	 த் விட் ,	"நாைளக் 	வா ங்கள்;	 ப்பதாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்
ல்ைல	ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!'	என் 	ெசால்ல,	"ேகட்கிேறாம்,

ேகட்கிேறாம்,	ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?"	என் 	ேபாஜ ம்
நீதிேதவ ம்	வழக்கம்	ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ
இறங்கிவ வாராயினர்	என்றவா ...	என்றவா ...	என்றவா .......	
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	நாய்	என்றால்	எல்லா	நா ம்	ஒன்றாகிவிடா .	அதி ம்
நட்சத்திர	வீட் 	நாய்	இ க்கிறேத,	அதற்ெகன் 	ஒ 	தனி	நைட,	தனிப்	பார்ைவ,
தனிக்	 ணம்	எல்லாம்	உண் .	அ 	ெபா வாக	யாைரக்	கண்டா ம்
ைரத் வி வதில்ைல;	‘யாைரக்	கண்டால்	 ைரக்க	ேவண் ம்.	யாைரக்

கண்டால்	 ைரக்கக்	 டா ’	என்பெதல்லாம்	அதற் த்	ெதரி ம்.	அ 	மட் மல்ல;
அ 	தன்	எஜமானிையத்	ேத 	யார்	வந்தா ம்	சரி- தலில்	வாைல	ஆட் ம்;
அதற் ப்	பின்	அவர்கைள	ஓர்	உர 	உரசி	நிற் ம்.	இைவ	யிரண் ம்	பி க்காமல்
யாராவ 	எ ந் 	ெசல்ல	 யன்றால்தான்	அ 	 ைரக் ம்!	

இத்தைன	அ ங்	 ணங்க ம்	ஒ ங்ேக	அைமந்தி ந்த	அ ர்வ	நாய்	ஒன்
ந ைக	நவஸ்ரீயின்	வீட் ல்	இ ந்த .	அதன்	பராமரிப் க்ெகன்ேற
நியமிக்கப்பட் ந்த	பரமசிவன்	நாயர்	ஒ 	நாள்	அைத	வழக்கம்ேபால்	‘மாைல
உலா' க் 	அைழத் ச்	ெசல்ல,	அ 	அந்த	நாயைரக்	கண்ட ம்	வழக்கத் க்
விேராதமாக	'வள்,	வள்’	என் 	 ைரக்க,	‘இன் 	என்ன	ேக 	உனக் ?’	என்
நாயர்	 ற் ற் ம்	பார்த் க்	ெகாண்ேட	அதன்	தைலயில்	ஒ 	ேபா 	ேபாட,
'அம்மா	ஷூட் ங் க் ப்	ேபாயி க்கிறார்கள்;	இன்ெனான் 	ேவண் மான ம்
ேபா !'	என் 	சைமயற்காரன்	'அதற் ள்ள	மதிப் க் ட	இந்த	வீட் ல்	நமக்
இல்ைலேய!’	என்ற	ஆத்திரத்தில்	அவைன	ேம ம்	ெகாஞ்சம்	உற்சாகப்ப த்த,
‘அம்மா	வீட் ல்	இல்ைலயா?	அப்ப யானால்	ஒன்ெறன்ன	இரண்டாகேவ
ேபா கிேறன்!'	என் 	அவன்	ேம ம்	இரண் 	ேபாட் 	அைத	இ த் க்	ெகாண்
ெவளிேய	ெசல்வானாயினன்.	

வழியி ம்	நாயர்	ெசான்னைத	அந்த	நாய்	ேகட்கவில்ைல;	அவன்	அைத	ஒ
பக்கம்	இ த் க்ெகாண் 	ெசன்றால்	அ 	அவைன	இன்ெனா 	பக்கம்	இ த் க்
ெகாண் 	ெசன்ற .	மீறி	அவன்	அைதத்	தன்	வழிக் 	இ த்தால்	அ 	'வள்,	வள்’
என் 	 ைரத்த .	'இ 	என்ன	ெதால்ைல!	இன் 	என்ன	வந் விட்ட 	இந்த
நாய்க் ?'	என் 	அவன்	விழித் க்	ெகாண் 	நின்ற	காைல,	ேகட்ட	ேநரத்தில்
‘ஆப்பிள்	ஜூஸ்'	ெகாண் 	வந் 	ெகா க்கவில்ைல	என்பதற்காக	ேகாபித் க்
ெகாண் 	அன்ைறய	ஷூஅட் ங்ைகக்	'கான்சல்'	ெசய் விட் 	வந்த	நவஸ்ரீ,



அவைன ம்	அவ டன்	ஒத் ைழக்க	ம த் க்	ெகாண் ந்த	தன்	அ ைம
நாைய ம்	பார்த் விட் ,	‘என்ன	நாயர்,	என்ன	நாய்க் ?'	என் 	விசாரிக்க,
‘என்னேவா	ெதரியவில்ைல	அம்மா,	இன் 	என்ைனக்	கண்டதிலி ந் 	அ
ைரத் க்ெகாண்ேட	இ க்கிற !’	என் 	அவன்	ைகையப்	பிைசய,	‘ஏன்,	என்ன

உடம் க் ?’	என் 	பதறிய	நவஸ்ரீ,	தன்ைன	மறந் 	சட்ெடன் 	காைர	விட் க்	கீேழ
இறங்கி,	'எங்ேக,	அந்தச்	சங்கிலிைய	இப்ப க்	ெகா ,	பார்ப்ேபாம்?’	என் 	அவன்
ைகயிலி ந்த	சங்கிலிையத்	தாேன	வாங்கிப்	பி த் க்ெகாண் ,	‘என்ன	டார்லிங்,
என்ன?'	என் 	அைதத்	தடவிக்	ெகா த் க்ெகாண்ேட	ெகாஞ்ச	 யல,	அதற் ம்
இடம்	ெகாடாமல்	அ 	அவைளப்	பார்த் ம்	'வள்,	வள்’	என் 	 ைரக்க,	அதற் ள்
தங்கள்	அபிமான	நட்சத்திரத்ைத	அபிமான	நா டன்	அங்ேக	பார்த் விட்ட	ரசிக
மகாஜனங்கள்	'ெவாய்ங்,	ெவாய்ங்’	என் 	விசில்	அ த் ம்,	அவள்	சினிமாவில்
பா ய	பாடல்கைள ம்	ஆ ய	ஆடல்கைள ம்	அவ க் 	எதிர்த்தாற்ேபால்	பா க்
காட் ம்,	ஆ க்	காட் ம்	தங்க ைடய	உற்சாகத்ைத	ெவளிப்ப த்த,	'இ 	ேவேற
ெதால்ைல	எனக் !	ஏ	நாயர்!	நீ	ஓ ப்ேபாய்	டாக்டைரக்	 ட் க்	ெகாண் 	வா;	நான்
டார்லிங்ைகக்	காரிேலேய	வீட் ற் 	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாய்வி கிேறன்!'
என் 	தன்	ஆைச	நா டன்	அவசர	அவசரமாகக்	காரில்	ஏறிக்ெகாண் ,	‘ரசிக
மகா	ஜனங்கேள,	வணக்கம்!'	என் 	அவள்	அவர்கைள	ேநாக்கிக்	'கடேன’	என்
ைக	 ப்பிவிட் ச்	ெசல்வாளாயினள்.	
டாக்டர்	வந்தார்;	நாையப்	பார்த்தார்;	'இன்ஜக்	ஷன்’	ேபாட்டார்.	அப்ேபா ம்	அ
ைரப்பைத	நி த்தாமற்	ேபாகேவ,	'இனி	இைத	ஆஸ்பத்திரிக் த்தான்	ெகாண்

ேபாகேவண் ம்'	என் 	டாக்டர்	ெசால்லிவிட் ச்	ெசல்ல,	அப்ப ேய	அந்த	நாைய
ஆஸ்பத்திரிக் க்	ெகாண் 	ேபாய்க்	காட்ட,	அைத	அவர்கள்	பரிேசாதித் ப்
பார்த் விட் ,	‘இங்ேகேய	இரண் 	நாட்கள்	இைத	விட் விட் ப்	ேபாங்கள்!’	என்
ெசால்ல,	'ஆ!	என்	டார்லிங்ைகப்	பிரிந் 	நான்	எப்ப 	இரண் 	நாட்கள்	உயிர்
வாழ்ேவன்?'	என் 	நவஸ்ரீ	'கிளிசைரன்'	இல்லாமேலேய	கண்ணீர்
வி வாளாயினள்.	

பார்த்தார்	நாயர்;	'இனி	ஒேர	வழிதான்	இ க்கிற !’	என் 	நாைய ம்
ந ைகைய ம்	அைழத் க்	ெகாண் 	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தர்	வீட் க் 	வந்தார்.	
விஷயத்ைத	ேகட்ட	விக்கிரமாதித்தர்	வி ந் 	வி ந் 	சிரிக்க,	‘என்ன
சிரிக்கிறீர்கள்?’	என் 	நாயர்	ஒன் ம்	 ரியாமல்	ேகட்க,	'ேகாளா 	எ ம்	நாயிடம்
இல்ைல;	உங்களிடம்தான்	இ க்கிற '	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	'என்னக்
ேகாளா ?'	என் 	நாயர்	ேகட்க,	'ஐயப்பன்	விரதத் க்காக	நீங்கள்
அணிந்தி க் ம்	க ப் ச்	சட்ைட ம்	க ப் 	ேவட் ம்	இந்த	நாய்க் ப்
பி க்கவில்ைல;	அதனால்தான்	இ 	உங்கைளக்	கண்ட ம்	 ைரக்கிற !’	என்
விக்கிரமாதித்தர்	விளக்க,	‘அப்ப யா?	நான்தான்	க ப்பாைட
அணிந்தி க்கிேறன்;	அம்மா	க ப்பாைட	எ ம்	அணியவில்ைலேய?



அவர்கைளப்	பார்த் 	இந்த	நாய்	ஏன்	 ைரக்கிற ?’	என் 	நாயர்	ேகட்க,
‘அவர்கள்	க ப்பாைட	அணியாவிட்டா ம்,	க ப் க்	கண்ணா
அணிந்தி க்கிறார்கள்.	அதனால்தான்	அவர்கைளப்	பார்த் ம்	இந்த	நாய்
ைரக்கிற !’	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ெசால்ல,	‘அப்ப யா?'	என் 	நவஸ்ரீ	உடேன

தான்	அணிந்தி ந்த	க ப் க்	கண்ணா ையக்	கழட் க்	காரில்	எறிந் விட்
‘டார்லிங்!'	என் 	தன்	அ ைம	நாைய	அைழக்க,	அ 	 ைரப்பைத	நி த்தி
வாைலக்	' ைழ,	 ைழ'	என் 	 ைழத் க்ெகாண்ேட	ெசன் 	அவைள	ஓர்	உர
உரசிக்	ெகாண் 	நிற்க,	'ஏ,	நாயர்!	இனி	நீ	உன்	விரதம்	 ம்வைர	இந்தப்	பக்கம்
எட் க் டப்	பார்க்காேத!'	என் 	ெசால்லிப்	பரமசிவன்	நாயைர	அ ப்பி	விட் த்
தன் ைடய	டார்லிங்ைகத்	 க்கி	ஆைச	தீர	 த்தமிட் க்ெகாண்ேட	காரில்	ஏறி,
'நன்றி’	என் 	ெசால்லி	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தரிடம்	விைட	ெப வாளாயினள்."	
ப்பதாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	 ல்ைல	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி
த் விட் ,	"நாைளக் 	வா ங்கள்;	 ப்பத்ேதாராவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

நிர்மலா	ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!’	என் 	ெசால்ல,	"ேகட்கிேறாம்,
ேகட்கிேறாம்,	ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?"	என் 	ேபாஜ ம்
நீதிேதவ ம்	வழக்கம்	ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ	இறங்கி	வ வ
காண்க...	காண்க...	காண்க........	
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	'ேத ர்,	ேத ர்'	என் 	ஓர்	ஊர்	உண் .	அந்த	ஊரிேல
'ெதய்வசிகாமணி,	ெதய்வசிகாமணி’	என் 	ஒ 	கிரகஸ்தர்	உண் .	'தான்	உண் ,
தன்	 ம்பம்	உண் '	என் 	வாழ்ந் 	வந்த	அவர்	ஒ 	நாள்	காைல	வழக்கம்ேபால்
ெவளிேய	ெசல்ல,	வழியில்	அவைரப்	பார்த்த	கனவான்	ஒ வர்	சிரம்	தாழ்த்திக்
கரங்	 வித் க்	காேல	அைரக்கால்	சிரிப் டன்	அவைர	வணங்க,	‘யார்	இவர்?
இதற் 	 ன்	எங்ேக	பார்த்தி க்கிேறாம்	இவைர?	எப்ப 	அறி கமானார்	இவர்?’
என் 	ஒன் ம்	 ரியாமல்	‘பதி க் 	இவைர	வணங் வதா,	ேவண்டாமா?’	என்
ஒ 	கணம்	ேயாசித் ,	ம கணம்,	'எதற் ம்	வணங்கித்தான்	ைவப்ேபாேம!'	என்
வணங்கிவிட் 	அவர்	ேமேல	ெசல்வாராயினர்.	

ஆனா ம்	அவர்	மனம்	அவைரச்	 ம்மா	விடவில்ைல;	‘யார்	அந்தக்	கனவான்,
அவைர	எங்ேக	பார்த்ேதாம்?’	என் 	வழி	 வ ம்	அவைரச்	சதா	அரித்
எ த் க்ெகாண்ேட	இ ந்த .	அ 	மட் மல்ல;	அவ ைடய	ஞாபகசக்தியின்	மீேத
அவ க் 	ேகாபம்	ேகாபமாக	வந்த .	‘அப்ப 	என்ன	வயதாகிவிட்ட 	தனக் ?
அதற் ள்	இத்தைன	ஞாபக	மறதியா?'	என் 	அவர்	தன்ைனத்	தாேன	க ந்
ெகாண்டார்.	தி ம்பிப்	ேபாய்,	‘யார்	நீங்கள்?	என்ைன	இதற் 	 ன்	எங்ேக
பார்த்தீர்கள்?’	என் 	அந்தக்	கனவாைனேய	ேகட் விடலாமா,	என் ட	அவர்
நிைனத்தார்.	'அப்ப க்	ேகட்டால்	அ 	மரியாைதக்	 ைறவாக	அல்லவா	இ க் ம்?
‘என்னய்யா,	இதற் ள்	என்ைன	மறந் விட் ேர!'	என் 	அவர்	சமீபத்தில்	நிகழ்ந்த
ஏதாவ 	ஒ 	சம்பவத்ைத	நிைன ட் ச்	சிரித்தால்	தன்	 கத்தில்	அச 	அல்லவா
வழி ம்?	ேவண்டாம்;	இன் 	 வ ம்	ேயாசித் ப்	பார்ப்ேபாம்!'	என் 	அரிக் ம்
மனத்ைத	அ த்திப்	பி த் க்	ெகாண்ேட	அவர்	பின் ம்	ேமேல	ெசல்வாராயினர்.	
அன் 	 வ ம்	மட் மல்ல;	அதற் 	அ த்த	நா ம்,	அதற் 	அ த்த
நா ம் ட	அவர்	ேயாசித் ப்	பார்த்தார்,	ேயாசித் ப்	பார்த்தார்,	அப்ப 	ேயாசித் ப்
பார்த்தார்.	‘அந்தக்	கனவான்	யார்,	அவைர	எங்ேக	பார்த்ேதாம்,	எப்ப
அறி கமாேனாம்?’	என்ப 	அவ ைடய	நிைன க் 	வரேவயில்ைல.
இதற்கிைடயில்	அந்தக்	கனவா ம்	அவைரக்	கண்ட ம்	ைக	 வித் க்	காேல
அைரக்கால்	சிரிப் ச்	சிரிப்பைத	நி த்தேவயில்ைல.	'இ 	என்ன	 ழப்பம்?	இந்தக்



ழப்பத்ைதத்	ெதளியைவக்க	இவ்வள 	ெபரிய	உலகத்தில்	யா ேம	இல்ைலயா?'
என் 	அவர்	ஒ 	நாள்	அதிஅதிஅதி	தீவிரமாக	ேயாசித் க்	ெகாண் ந்தகாைல
அவைரப்	பார்க்க	வந்த	நண்பர்	ஒ வர்,	‘என்ன	அப்ப 	ேயாசிக்கிறீர்கள்?’	என்
ேகட்க,	அவர்	விஷயத்ைத	ெசால்ல,	'இ க்கேவ	இ க்கிறார்	மிஸ்டர்
விக்கிரமாதித்தர்;	அவைரப்	ேபாய்ப்	பார்த்தால்	உங்கள்	 ழப்பத்ைத	ஒ 	ெநா யில்
ெதளிய	ைவத் வி வாேர!'	என் 	நண்பர்	ெசால்ல,	'அ தான்	சரி;	ஏற்ெகனேவ
இ க்கிற	 ழப்பங்கேளா 	இந்தக்	 ழப்பத்ைத ம்	ேசர்த் க்	 ழப்பிக்
ெகாண் க்க	இனி	என்னால்	 யா !’	என் 	அவர்	அன்ேற	ேபாய்
விக்கிரமாதித்தைரப்	பார்ப்பாராயினர்.	
அவ ைடய	 ழப்பத்ைதக்	ேகட்டார்	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தர்;	சிரித்தார்.	'என்ன,
சிரிக்கிறீர்கள்?’	என்றார்	இவர்;	‘ஒன் மில்ைல'	என் 	ெசால்லிக்ெகாண்ேட	அவர்
தமக் 	அ கிலி ந்த	காலண்டைர	ஒ 	பார்ைவ	பார்த் 	விட் ,	‘இன் ம்	ஒ
வாரம்	கழித் 	வந் 	என்ைனப்	பா ங்கள்!’	என்றார்.	இவர்	விழித்தார்;	'என்ன
விழிக்கிறீர்கள்?’	என்றார்	அவர்.	'இந்த	விஷயத்தில்	ெதளி 	காண	உங்க க்ேக
ஒ 	வார	கால	அவகாசம்	ேதைவ	ெயன்றால்	என் ைடய	 ழப்பம்	ெபரிய
ழப்பமாய்த்தான்	இ க் ம்	ேபாலி க்கிறேத!'	என்றார்	இவர்:	'ஆமாம்,	ெகாஞ்சம்

ெபரிய	 ழப்பம்தான்;	நீங்கள்	ேபாய்	வா ங்கள்!'	என்றார்	அவர்.	

ஒ 	வாரம்	ஓ 	மைறந்த ;	ம ப ம்	வந் 	விக்கிரமாதித்தைரப்	பார்த்தார்
ெதய்வசிகாமணி.	அவைரப்	பார்த்த ம்,	‘இப்ேபா 	அந்தக்	கனவான்	உங்கைளக்
கண்ட ம்	ைக	 விக்கிறாரா?	காேல	அைரக்கால்	சிரிப் ச்	சிரிக்கிறாரா?’	என்ற
விக்கிரமாதித்தர்	ேகட்க,	'அெதல்லாம்	ஒன் மில்ைல;	அவர்	இப்ேபாெதல்லாம்
என்ைனப்	பார்த்தா ம்	பார்க்காதவர்ேபால்	ேபாய்வி கிறார்.	ஏன்,	எனக்காக
நீங்கள்	அவைரப்	பார்த் 	ஏதாவ 	ெசான்னீர்களா?'	என் 	ெதய்வசிகாமணி
உசாவ,	'நல்ல	ஆளய்யா,	நீர்!	அவைர	நான்தான்	எதற்காகப்	ேபாய்ப்
பார்க்கேவண் ம்,	நீர்தான்	எதற்காகப்	ேபாய்ப்	பார்க்க	ேவண் ம்?	அவர்	உம்ைமப்
ேபான்றவர்கைளக்	கண்டால்	எப்ேபா 	கரங்	 விப்பார்,	எப்ேபா 	கரங்	 விக்க
மாட்டார்	என்ப 	எனக் த்	ெதரியாதா?’	என்பதாகத்தாேன	அவர்	இவைரப்
பார்க்க,	‘அ 	உங்க க் 	மட் ம்	ெதரிந்தால்	ேபா மா?	எனக் ம்	ெதரிய
ேவண்டாமா?’	என்பதாகத்தாேன	இவர்	அவைரப்	பார்க்க,	‘நம்	இ வ க் ம்
மட் ம்	ெதரிந்தால்	ேபாதா ,	இந்த	உலகத் க்ேக	ெதரியேவண் ய	விஷயம்	அ .
ெசால்கிேறன்,	ேக ம்:	ெசன்ற	வாரம்	நடந் 	 ந்த	 னிசிபல்	ேதர்தலில்	அந்தக்
கனவான்	ஒ 	ேவட்பாளர்.	அவைரப்	ேபான்ற	ேவட்பாளர்கள்	ேதர்த க் 	 ன்னால்
ெதரிந்தவர்கைளக்	கண்டா ம்	சரி,	ெதரியாதவர்கைளக்	கண்டா ம்	சரி;	சிரம்
தாழ்த்திக்	கரங்	 வித் க்	காேல	அைரக்கால்	சிரிப் ,	அைரச்	சிரிப் ,	 க்கால்
சிரிப் ,	 ச்	சிரிப்ெபல்லாம் டச்	சிரிப்பார்கள்.	ேதர்தல்	 ந்த ம்
ெதரியாதவர்கைள	என்ன,	ெதரிந்தவர்கைளக்	கண்டா ம்	ெதரியாதவர்கள்ேபால்



ேபாய்வி வார்கள்.	இந்த	உண்ைமைய	நீேர	ெதரிந் ெகாண் 	வி வீர்	என்
நிைனத் த்தான்	ஒ 	வாரம்	கழித் 	உம்ைம	நான்	வரச்	ெசான்ேனன்.
இப்ேபாதாவ 	ெதரிந் ெகாண் 	விட் ரா,	இல்ைலயா?’	என் 	மிஸ்டர்
விக்கிரமாதித்தர்	கடாவ,	‘ெதரிந் ெகாண் 	விட்ேடன்,	ெதரிந் ெகாண்
விட்ேடன்!'	என் 	தன்	தைலையப்	பலமாக	ஆட் க்ெகாண்ேட	ெதய்வசிகாமணி
அவரிடமி ந் 	விைட	ெபற் க்	ெகாள்வாராயினர்.”	
ப்பத்ேதாராவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	நிர்மலா	இந்தக்	கைதையச்	ெசால்லி
த் விட் ,	“நாைளக் 	வா ங்கள்;	 ப்பத்திரண்டாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

நித்தியகல்யாணி	ெசால் ம்	கைதையக்	ேக ங்கள்!'	என் 	ெசால்ல,
"ேகட்கிேறாம்,	ேகட்கிேறாம்,	ேகட்காமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிேறாம்?"	என்
ேபாஜ ம்	நீதிேதவ ம்	வழக்கம்	ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ
இறங் வாராயினர்	என்றவா ...	என்றவா ...	என்றவா ...	
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"ேகளாய்,	ேபாஜேன!	நகேர	'நவராத்திரி	விழா'க்	ேகாலம்	 ண் ந்த	சமயம்	அ .
மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தர்	 ம்ப	சேமதராகக்	கைட	வீதிக் ச்	ெசன் ,	அந்த
வ டம்	ெகா 	ைவப்பதற்காகப்	 திய	 திய	ெபாம்ைமகைளத்	ேத த்	ேத
வாங்கிக்ெகாண் ந்தார்.	அ காைல	அவைரக்	கண்ட	அவ ைடய	நண்பர்
ஒ வர்,	‘ெஹல்ேலா,	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தன்!	ெஹள	ஆர்	 ?’	என் 	விசாரிக்க,
'விசாரிப்பைதத்	தமிழில்	விசாரிக்கக்	 டாதா,	ஐயா?'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்
ெகாஞ்சம்	தமிழ்ப்	பற்ேறா 	ேகட்க,	'இ 	கலப்பட	 கம்	 வாமி!	இந்த	 கத்தில்
அரசியல்வாதிகைளத்	தவிர	ேவ 	யார்	எதில்	அசைலத்	ேத க்ெகாண் க்க

ம்?’	என் 	அவர்	சிரித் க்ெகாண்ேட	வந் 	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தரின்
ைகையப்	பி த் க்	' க் ,	 க் '	என் 	 க்க,	இந்தக்	காட்சிையக்
கவனித் க்ெகாண் ந்த	பாைதேயாரத் ப்	ெபாம்ைமக்	கைடக்காரர்	ஒ வர்
சட்ெடன் 	எ ந் 	தன்	ேமல்	 ண்ைட	எ த் 	இ ப்பில்	கட் க்	ெகாண் 	நின் ,
‘வா ங்கள்,	வா ங்கள்!'	என் 	விக்கிரமாதித்தைர	அக ம்	 க ம்	ஒ ங்ேக
மலர	வரேவற்க,	‘யார்	நீங்கள்,	ஏற்ெகனேவ	என்ைன	உங்க க் த்	ெதரி மா?’
என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ஒன் ம்	 ரியாமல்	அவைர	விசாரிக்க,	‘இதற் 	 ன்
ெதரியா ,	இப்ேபா தான்	ெதரி ம்.	இவர்	‘ெஹல்ேலா,	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தன்’
என் 	ெசான்ன ம்	நான்	உங்கைள	இனம்	கண் ெகாண் விட்ேடன்!'	என்ற	அவர்,
‘என்	ெபயர்	சாலிவாகனன்!'	என் 	சற்ேற	 ச்சத் டன்	தன்	ெபயைரக்
கைடசியாகச்	ெசால்லி	நி த்த,	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தர்	தி க்கிட் த்
தம் ைடய	க த்ைதத்	ெதாட் ப்	பார்த் க்ெகாள்ள,	சாலிவாகனன்	சிரித் ,	‘என்
ெபயர்	சாலிவாகனன்	என் 	ெசான்ன ம்	உங்க க் 	அந்தப்	ெபரிய	எ த்
விக்கிரமாதித்தன்	கைத	ஞாபகத் க் 	வந் 	விட்ட ேபால்	இ க்கிற !
பயப்படாதீர்கள்,	நா ம்	அந்தச்	சாலிவாகனன்	அல்ல;	நீங்க ம்	அந்த
விக்கிரமாதித்தன்	அல்ல.	என்னால்	உங்கள்	க த் 	ஏன்	 ண்டாகப்ேபாகிற ?’
என் 	சிரிக்க,	‘யார்	கண்ட ?	அந்த	சாலிவாகனைனப்	ேபாலேவ	நீங்க ம்,	' ,
மந்திரக்காளி!’	என்ற ம்	உங்க ைடய	யாைனப்	ெபாம்ைம,	 திைரப்	ெபாம்ைம,



ேபார்வீரன்	ெபாம்ைமகெளல்லாம்	உயிர்	ெபற் 	எ ந் 	வந் 	என்ைன	எதிர்க்கலாம்;
அவற்ைற ம்	எதிர்க்க	 யாமல்,	உங்கள்	ைகயா ம்	சாக	வி ம்பாமல்	நான்
தற்ெகாைல	ெசய் ெகாள்ள	ஓடலாம்;	அப்ேபா ம்	நீங்கள்	என்ைன	விடாமல்
ரத்தி,	உங்க ைடய	சக்கரா தத்ைத	மந்திரித் 	ஏவி	என்	க த்ைத

அ க்கலாம்.	எதற் ம்	நான்	ெகாஞ்சம்	எச்சரிக்ைகயாக	இ க்க	ேவண் ம்,
பா ங்கள்!'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	மீண் ம்	தம்	க த்ைதத்	ெதாட் ப்
பார்த் க்ெகாள்ள,	'அ 	சாலிவாகனன்	சகாப்தம்;	இ 	ேந 	சகாப்தம்.	அப்ேபா
ஊ க் 	ஒ 	ராசா	இ ந்தான்.	.ஒ 	ராசா	இன்ெனா 	ராசாைவ	ஒழித் க்	கட் ,
அவ ைடய	ராஜ்யத்ைதப்	பி ங்கிக்	ெகாள்வதிேலேய	எப்ேபா ம்	கண் ம்
க த் மாயி ந்தான்.	இப்ேபா தான்	நாம்	எல்ேலா ேம	ராசாக்களாகிவிட்ேடாேம!
ஒ வைர	ஒ வர்	ஏன்	ஒழிக்க	ேவண் ம்?	உங்கைளப்ேபால்	‘ஒ வ க்ெகா வர்
உதவி	வாழ்தல்’	என்ற	 ைறையப்	பின்பற்றி	வாழ்ந்தால்	ேபாதாதா?’	என்
சாலிவாகனன்	ெசால்ல,	'அப்ப யானால்	உம்ைமக்	கண் 	நான்	பயப்பட
ேவண் யதில்ைல	என்கிறீர்;	அப்ப த்தாேன?	சரி,	அந்தப்	ெபாம்ைமைய	எ ம்,
இந்தப்	ெபாம்ைமைய	எ ம்’	என் 	தமக் ப்	பி த்த	ெபாம்ைமகைள	ெயல்லாம்
ெபா க்கி	எ த் 	விக்கிரமாதித்தர்	பாதாளசாமியிடம்	ெகா க்க,	அவன்
அவற்ைற	வாங்கிக்	ெகாண் 	ேபாய்க்	காரில்	ைவத் விட் 	வர,	மிஸ்டர்
விக்கிரமாதித்தர்	ஒ 	 	 பாய்	ேநாட்ைட	எ த் ச்	சாலிவாகனனிடம்
நீட் வாராயினர்.	
ேநாட்ைடப்	பார்த்தார்	சாலிவாகனர்;	சிரித்தார்.	‘ஏன்	சிரிக்கிறீர்கள்?’	என்றார்
விக்கிரமாதித்தர்;	‘ஒன் மில்ைல.	எத்தைனேயா	ேபர்	என்	கைடக் 	வ கிறார்கள்;
அவர்கெளல்லாம்	விைல	ேபசி	 ந்த	பிறேக	என்னிடமி ந் 	எந்தப்
ெபாம்ைமைய ம்	எ த் ச்	ெசல்கிறார்கள்.	நீங்கேளா	எந்த	விைல ம்	ேபசாமேல
என்னிடமி ந் 	எல்லாப்	ெபாம்ைமகைள ம்	எ த் ச்	ெசன்றீர்கள்.	அதிலி ந்
‘நீங்கள்	என்ைன	வியாபாரியாக	மதிக்கவில்ைல;	கைலஞனாக	மதிக்கிறீர்கள்'
என் 	நான்	நிைனத்ேதன்.	இப்ேபா 	ேநாட்ைட	நீட் கிறீர்கள்;	இதிலி ந் 	நான்
என்ன	நிைனப்ப ?	நீங்கள்	என்ைனக்	கைலஞனாக	மதிக்கிறீர்கள்	என்
நிைனப்பதா,	வியாபாரியாக	மதிக்கிறீர்கள்	என் 	நிைனப்பதா?'	என்
சாலிவாகனன்	ேகட்க,	‘கைலஞனாகத்தான்	மதிக்கிேறன்'	என் 	விக்கிரமாதித்தர்
ெசால்ல,	'அ 	ேபா ம்	எனக் ;	இந்தப்	பணம்	ேவண்டாம்.	ஏெனனில்
மற்றவர்க க் 	வியாபாரியாகக்	காட்சி	அளித்தா ம்	உங்கைளப்	ெபா த்தவைர
நான்	கைலஞனாகேவ	காட்சி	அளிக்க	வி ம் கிேறன்'	என் 	ெசால்லி	அவன்
அவைர	வணங்கி	விைட	ெகா க்க,	'கைலஞ க் 	மட் ம்	வா ம்	வயி ம்
இல்ைலயா,	என்ன?	மற்றவர்க க் 	எண்ணிக்	ெகா த்தால்	கைலஞ க்
எண்ணாமல்	ெகா க்க	ேவண் ம்	என் 	நிைனப்பவன்	நான்.	அதனால்	தான்	எந்த
விதமான	விைல ம்	ேபசாமல்,	எந்த	விதமான	கணக் ம்	பார்க்காமல்	என்னால்

ந்த	இச்	சி 	ெதாைகைய	உங்க க் க்	காணிக்ைகயாக	அளிக்கிேறன்.	தய



ெசய் 	ஏற் க்ெகாள்ள	ேவ ம்'	என் 	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தர்	அந்த	ேநாட்ைட
அவ ைடய	ைகயில்	திணித் விட் 	ேமேல	ெசல்வாராயினர்."	
ப்பத்திரண்டாவ 	மா 	ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான	நித்திய	கல்யாணி	இந்தக்

கைதையச்	ெசால்லி	 த் விட் ,	"இனிேமல்	நீங்கள்	ேபாகலாம்;	ேபாய்	மிஸ்டர்
விக்கிரமாதித்தைரப்	பார்க்கலாம்!'	என் 	அவர்	இ ந்த	அைறக் 	வழி	காட்ட,
ேபாஜ ம்	நீதிேதவ ம்	அப்ேபா ம்	தங்கள்	ெகாட்டாவிைய	மறக்காமல்
விட் க்ெகாண்ேட	ேபாய்	அவைரப்	பார்க்க,	"இரண் 	மாதங்க க் 	 ன்னால்
அல்லவா	நீங்கள்	வந் 	என்ைனப்	பார்ப்பதாக	எ தியி ந்தீர்கள்?	இவ்வள
தாமதமாக	வந் 	நிற்கிறீர்கேள,	என்ன	காரணம்?"	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ேகட்க,
"நாங்கள்	என்னேவா	இரண் 	மாதங்க க் 	 ன்னாேலேய	உங்கைளப்	பார்க்க
வரத்தான்	வந்ேதாம்;	உங்கள்	ரிஸப்ஷனிஸ்ட் கள்தான்	தினம்	ஒ 	கைதயாகச்
ெசால்லி,	உங்கைள	அப்ெபா ேத	பார்க்க	விடாமல்	எங்கைளத்	த த்
விட்டார்கள்!"	என் 	ேபாஜ ம்	நீதிேதவ ம்	ெசால்ல,	“எங்ேக,	 ப்பி
அவர்கைள!"	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	தம்	ஆபீஸ்	ைபயைன	விட் 	அவர்கைள
அைழத் 	வரச்	ெசய் ,	"நீங்களா	இவர்க க் த்	தினம்	ஒ 	கைதயாகச்
ெசால்லிக்	ெகாண் ந்தீர்கள்?"	என் 	ேகட்க,	"நாங்களாவ ,	இவர்க க் க்
கைத	ெசால்வதாவ !	இவர்கள்	தினந்ேதா ம்	வ வார்கள்;	எங்கைளப்
பார்த்த ம்	அப்ப ேய	ஒ 	கணம்	அசந் 	ேபாய்	நிற்பார்கள்.	ம கணம்	இவர்களில்
ஒ வர்	கைத	ெசால்ல	ஆரம்பிப்பார்;	இன்ெனா வர்	ேகட்பார்.	கைடசியில்
இ வ ம்	ேசர்ந்தாற்ேபால்	ெகாட்டாவி	விட் க்ெகாண்ேட	கீேழ	இறங்கிப்	ேபாய்
வி வார்கள்!”	என் 	அவர்கள்	ெசால்ல,	"உண்ைமையச்	ெசால் ங்கள்;	உங்களில்
யார்	கைத	ெசான்ன ?”	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ேபாஜைன ம்	நீதிேதவைன ம்
ேகட்க,	‘'நான்தான்	ெசான்ேனன்!"	என் 	நீதிேதவன்	ெமன் 	வி ங்க,
"இதற் த்தான்	உம்ைம	நான்	அந்தப்	ெபரிய	எ த் 	விக்கிரமாதித்தன்	கைதையப்
ப க்க	ேவண்டாம்,	ப க்கேவண்டாம்	என் 	ப த் ப்	ப த் ச்	ெசான்ேனன்;	நீர்
ேகட்கவில்ைல.	தினம்	ஒ 	கைதயாகப்	ப த் விட் 	இங்ேக	வந்தீர்;	இவர்கைளப்
பார்த் ப்	ப ைமகள்	என் 	நிைனத் 	அப்ப ேய	மயங்கிநின்றீர்.	அந்த
மயக்கத்தில்	நீர்	உம்ைம	மறந் 	ெசான்ன	கைதகைள	நா ம்	என்ைன	மறந்
இத்தைன	நாட்களாகக்	ேகட் த்	ெதாைலத்தி க்கிேறன்!”	என் 	ேபாஜன்	ெசால்ல,
‘அச கள்,	அச கள்!	ெபண்கள்	என்னத்ைதச்	ெசான்னா ம்	அைத	அப்ப ேய
நம்பிவி ம்	அச கள்!’	என் 	தங்க க் ள்	எண்ணிச்	சிரித் க்ெகாண்ேட
ரிஸப்ஷனிஸ்ட் கள்	அவரவர்கள்	இடத் க் ச்	ெசல்ல,	“சரி,	இப்ேபா 	நீங்கள்	என்
சிம்மாசனத் க்காக	வந்தி க்கிறீர்களா?	இல்ைல,	ேவ 	எதற்காகவாவ 	வந்
இ க்கிறீர்களா?"	என் 	விக்கிரமாதித்தர்	ேபாஜைன ம்	நீதிேதவைன ம்	ேகட்க,
"இப்ேபா தான்	ராசாக்கேள	இல்ைலேய,	சிம்மாசனம்	எங்ேக	இ க் ம்?	நாங்கள்
அதற்காக	வரவில்ைல;	கர்ப்பத்	தைடக் ப்	 திய	ம ந் 	ஒன்ைற	நாங்கள்	தயார்
ெசய்தி க்கிேறாம்.	அைத	உங்கள்	கம்ெபனியின்	 லம்	விற் த்	தர	ேவண் ம்



என் 	உங்கைளக்	ேகட் க்	ெகாள்ளேவ	நாங்கள்	வந்தி க்கிேறாம்"	என்
அவர்கள்	ெசால்ல,	"மன்னிக்க	ேவண் ம்;	ஏற்ெகனேவ	இந்த	உலகத்தில்	பிறந்த
ற்றத்ைதச்	ெசய்தி க் ம்	நான்,	இனி	பிறக்கப்	ேபாகிறவர்கைளத்	த க் ம்
ற்றத்ைத ம்	ெசய்ய	வி ம்பவில்ைல.	நீங்கள்	ேவண் மானால்	உண

உற்பத்திைய	அதிகரிப்பதற் 	ேவண் ய	 யற்சிகளில்	இறங்கி,	 திய	விைத,	 திய
உரம்	ேபான்றவற்ைறக்	கண் 	பி ங்கள்.	அதற் 	ேவண் ய	ஊக்க ம்	ஆக்க ம்
அளிக்க	நான்	எப்ெபா ம்	தயார்’	என் 	ெசால்லி,	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தர்
அவர்கைள	அ ப்பி	ைவப்பாராயினர்.	
இத் டன்	மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தன்	கைதகள்	 ற்றிய

காண்க...	காண்க...	காண்க.....	.	
															வாழி	வாழி,
																						மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தன்
																												ஏ 	இஸட்	வாழி!
															வாழி	வாழி,
																						மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தைனப்
																													ப த்தார்	வாழி!	
															வாழி,	வாழி,
																							மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தைனப்
																													ப க்கக்	ேகட்டார்	வாழி!	
															வாழி,	வாழி,
																								மிஸ்டர்	விக்கிரமாதித்தைனப்
																																ப க்காதா ம்	வாழி!	
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